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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ� คร้ังที่ 1/2560 

วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. 
ณ ห*องประชุมสํานักงานเกษตรและสหกรณ�จังหวัดอุตรดิตถ� ช้ัน 2 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ� 

 
******************** 

ผู*มาประชุม 
คณะกรรมการโดยตําแหน3ง 

  1. นายสุมิตร  เกิดกล่ํา   (แทน) ผู�ว�าราชการจังหวัดอุตรดิตถ& 
2. นายเรวัตร  สุขศิริ   อัยการจังหวัดอุตรดิตถ& 
3. นายดารา  คําภักดี   (แทน) ผู�อํานวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

      จังหวัดอุตรดิตถ& 
4. นายอติรุจ  จํารูญ   ผู�อํานวยการสาํนักงานเจ�าท�าภูมิภาค สาขาแพร� 
5. นายชัยยันต&  ยอดคํา   พาณิชย&จังหวัดอุตรดิตถ& 
6. นายประสงค&  อุไรวรณ&   นายอําเภอเมืองอุตรดิตถ& 
7. นายเจษฎา  ลิ้มศรีตระกูล  นายอําเภอพิชัย 
8. นายธาตรี  บุญมาก   นายอําเภอลับแล 
9. นายสมบูรณ&  ด�านรัชตกุล  นายอําเภอท�าปลา 
10. นายชยุตม&  ต้ังฐานานุศักด์ิ  (แทน) นายอําเภอตรอน 
11. นายฐิติภัทร  บุญแท�   (แทน) นายอําเภอน้ําปาด 
12. นายศิวัช  ฟูบินทร&   นายอําเภอฟากท�า 
13. นายปฏิพันธ&  คงแดง   (แทน) นายอําเภอบ�านโคก 
14. นายสกุลไชย  จูมทอง  นายอําเภอทองแสนขัน 
15. นายบัญชา  อรุณเขต   ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ& 
16. นายภาณุวิชญ&  กันทะ  ประมงจังหวัดอุตรดิตถ& 

 คณะกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิ 
  ด�านการประมงน้ําจืด 
   1. นายชะลอ  แพรเอม 
 2. นายรัชกิจ  จุลบุตร 
  3. นายสมัย  เอ่ียมท�า 
 ด�านการเพาะเลี้ยงสัตว&นํ้า 
 1. นายประดิษฐ  ดิษฐรัตน& 
 2. นายมานะ  อ�อนนิ่ม 
 3. นายสวิตต&  แปEนมา 
 4. จ.ส.อ.วิสูตร  ส�มจันทร& 
  ด�านการแปรรูปสัตว&น้าํ 
  1. นายพรปวิทย&  เอ้ืออังกูรธนะดี 
  ด�านการประมงหรือด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
  1. นายสนิท  เนื่องกันยา      
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  2. นางสุภัทรตรา  สุขะ  (แทน) ผศ.ดร.จันทร&เพ็ญ ชุมแสง 
  3. ว�าท่ี ร.ต.สมนึก  คงทรัตน& 
ผู*ไม3มาประชุม 

1. นายชัยศิริ  ศุภรักษ&จินดา  นายกองค&การบริหารส�วนจังหวัดอุตรดิตถ& (ติดราชการ) 
ผู*ร3วมประชุม 
  1. นายฐาปกรณ&  ลิ่มบรรจง  หัวหน�ากลุ�มพัฒนาและส�งเสรมิอาชีพการประมง 
  2. นายสันติพันธุ&  โชติดิลก  หัวหน�ากลุ�มบริหารจัดการด�านการประมง 
  3. นายโชคชัย  เผ�าช ู   หัวหน�าหน�วยปEองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเข่ือนสิริกิต์ิ
  4. นายวานิช  ย่ีบุญยงค&   ประมงอําเภอท�าปลา 
  5. นายทองอยู�  อุดเลิศ   ประมงอําเภอเมืองอุตรดิตถ& 
  6. นางอัญชลี  ศรีฉํ่า   เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
  7. นางสาวจีระนันท&  กันรัตน&  เจ�าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
  8. นายเสน�ห&  จันนํ้าท�วม   พนักงานธุรการ ส.3 
  9. นางสาวชญาภา  ไผ�ผล   พนักงานผู�ช�วยประมง 
  10. นางสาวพจนีย&  ปKยะตระกูล  เจ�าหน�าที่บันทึกข�อมูล 
  11. นางสาวประยูณ  ลูนบาง  เจ�าหน�าที่บันทึกข�อมูล 
  12. นางสาวอภินันท&  ศรีเมืองสํานัก เจ�าหน�าที่ธุรการ 
  13. นางสาวอุมา  สงดํา   พนักงานผู�ช�วยประมง 
  14. นายชลิต  จันทรมณี   เจ�าหน�าที่บันทึกข�อมูล 
 
เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. เม่ือท่ีประชุมพร�อม ประธานกล�าวเปKดการประชุมและนําวาระเข�าสู�การประชุม ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ 1:  เร่ืองทีป่ระธานแจ*งให*ที่ประชุมทราบ 

เนื่องจากท�านผู�ว�าราชการจังหวัดอุตรดิตถ& ติดราชการ จึงได�มอบหมายให� นายสุมิตร เกิดกล่ํา รองผู�ว�า
ราชการจังหวัดอุตรดิตถ&มาเปMนประธานในท่ีประชุมคร้ังนี้แทน 
 

ระเบียบวาระที่ 2:  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

เลขาคณะกรรมการฯ : ขอให�คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ&ทุกท�านพิจารณารายงานการประชุมฯ คร้ัง
ที่ 2/2559 เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2559 ณ ห�องสว�างคบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ& และขอ
มติที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ 

มติที่ประชุม รับรอง 

 

ระเบียบวาระที่ 3:  เร่ืองเพ่ือทราบ 

3.1 ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ& เร่ืองกําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว&น้ํา 
สําหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว&น้ําควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงกุ�งก�ามแดงหรือกุ�งเครย&ฟKช Procambarus clarkii 
หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 
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ตามท่ี คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ&มีมติให� จังหวัดอุตรดิตถ&เปMนเขตเพาะเลี้ยงสัตว&
นํ้าสําหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว&นํ้าควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงกุ�งก�ามแดงหรือกุ�งเครย&ฟKช Procambarus 
clarkii หรือ Cherax spp. ตามมติท่ีประชุม คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ซ่ึงผู�ว�าราชการจังหวัด
อุตรดิตถ& ได�ลงนามในประกาศเรียบร�อยแล�ว เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2559 (ตามเอกสารแนบ 1) 

 

นายประสงค�: การเลี้ยงกุ�งก�ามแดง หรือ กุ�งเครย&ฟKช ในปRจจุบันน้ีวิตกว�าจะเปMนแบบแชร&ลูกโซ� ขณะนี้มีมีการจัดต้ังสมาคม
การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง แต�ไม�มีผู�ตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมในกลุ�มนี้ ซ่ึงมีการเชิญชวนให�อบรม 
การเลี้ยงแบบกุ�งคอนโด มีนายทุนเข�ามาหลอกประชาชนรากหญ�า เพ่ือขายลูกพันธุ&กุ�งก�ามแดง ราคาแพงให�
เลี้ยงโดยให�ความหวังเร่ืองรายได�ท่ีมากเกินความจริง ซ่ึงวิตกว�าเม่ือเลี้ยงกันมาก ๆ ผลผลิตที่ออกมาจะนําไป
ขายที่ใด อาจเปMนปRญหาในอนาคตได� 

นายฐาปกรณ�: การข้ึนทะเบียนการเลี้ยงกุ�งก�ามแดงของกรมประมง ขณะนี้เปMนการจดแจ�งการมีไว�หรือการครอบครองสัตว&
น้ําควบคุม และข้ึนทะเบียนฟาร&มเปMนประเภทสัตว&น้ําอ่ืน ๆ เท�านั้น กรมประมงมิได�ส�งเสริมให�ประชาชน
เลี้ยงกุ�งก�ามแดงแต�อย�างใด เพราะเปMนสัตว&นํ้าต�างถ่ิน มีการนําเข�าจากต�างประเทศ ยังไม�มีการศึกษาถึง
ผลกระทบของสัตว&น้ําชนิดนี้ด�านผลตอบแทนทางการลงทุนและผลกระทบด�านสิ่งแวดล�อม อย�างจริงจัง 
ฉะนั้นจําเปMนจะต�องควบคุมการเพาะเลี้ยงไว�ก�อน รายได�จากการเลี้ยงกุ�งก�ามแดงท่ีได�ขณะนี้เปMนรายได�เกิด
จากการขายลูกพันธุ&เพื่อเลี้ยงเปMนพ�อแม�พันธุ&และการขายในลักษณะของสัตว&นํ้าสวยงามมากกว�าท่ีสามารถ
กําหนดราคาตามความพึงพอใจของท้ังผู�ขายและผู�ซ้ือกันเอง ยังไม�มีการเลี้ยงเพ่ือจําหน�ายเปMนกุ�งเนื้อเพื่อ
บริโภคอย�างจริงจัง พ้ืนท่ีที่เลี้ยงกันมาก คือ อําเภอเมืองอุตรดิตถ& อําเภอพิชัย และอําเภอตรอน 

นายสันติพันธุ�: การเลี้ยงกุ�งก�ามแดง ขณะนี้มีกลุ�มคนชักจูงให�ประชาชนท่ีเลี้ยงมีรวมกลุ�มเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบัน
การเงิน ขอชี้แจงว�า สถาบันการเงินทุกแห�งไม�มีการปล�อยสินเชื่อเพ่ือการเลี้ยงกุ�งก�ามแดงแต�อย�างใด จึง
ขอให�ช�วยกันประชาสัมพันธ&ให�ประชาชนที่สนใจเลี้ยงเข�าใจและระวัง หากเกิดการชักจูงดังกล�าว 

นายเรวัตร: ความอิสระในการขายลูกพันธุ&กุ�งก�ามแดงทางระบบโซเชียล มีความแพร�หลายมาก ทําให�วิตกเร่ืองความ
อ่ิมตัวของการเลี้ยงและการซ้ือขาย อาจจะเกิดปRญหาในอนาคตได� ขอให�หน�วยงานของกรมประมง
ดําเนินการประชาสัมพันธ& และตรวจสอบผู�เลี้ยงที่มาจดแจ�งอย�างใกล�ชิด 

ประธาน: การเลี้ยงกุ�งก�ามแดงในปRจจุบันเกิดจากการโฆษณาชวนเช่ือทางสื่อต�าง ๆ โดยเฉพาะทางระบบโซลเซ่ียล ซ่ึง
เกินจริงในเรื่องรายได� ผลเพื่อหวังขายลูกพันธุ& ขอให�หน�วยงานของกรมประมงดําเนินการประชาสัมพันธ& 
การเพาะเลี้ยงสัตว&นํ้าควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงกุ�งก�ามแดงหรือกุ�งเครย&ฟKช Procambarus clarkii 
หรือ Cherax spp. ให�ประชาชนทราบข�อเท็จจริง ข�อดี ข�อเสีย เพ่ือปEองกันการเกิดปRญหาในอนาคต ที่
เกิดกับผู�เลี้ยง หรือผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม และสัตว&น้ําอ่ืน ๆ ด�วย 

ที่ประชุม รับทราบ 

3.2 ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ& เร่ือง กําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว&น้ํา
สําหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว&นํ้าควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข� พ.ศ. ๒๕๕9 

 ตามที่ คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ&มีมติให� กําหนดเขตท�องท่ีของจังหวัด
อุตรดิตถ& ดังต�อไปน้ี ได�แก� เขตท�องที่อําเภอเมืองอุตรดิตถ& เขตท�องที่อําเภอตรอน เขตท�องท่ีอําเภอลับแล เขตท�องที่
อําเภอพิชัย และเขตท�องท่ีอําเภอทองแสนขัน เปMนเขตเพาะเลี้ยงสัตว&นํ้าสําหรับกิจการการเพาะเล้ียงสัตว&นํ้าควบคุม 
ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข� พ.ศ. ๒๕๕9 ตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 2/2559 เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2559 ซ่ึงผู�ว�า
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ราชการจังหวัดอุตรดิตถ& ได�ลงนามในประกาศเรียบร�อยแล�ว เม่ือวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และได�ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 27 ธันวาคม 2559 (ตามเอกสารแนบ 2) 
ประธาน: ขอให�สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ& ตรวจสอบความแข็งแรงทนทานของบ�อเลี้ยงให�มีความปลอดภัย

ตลอดการเลี้ยงด�วย เพราะจระเข�เปMนสัตว&อันตราย 

    ที่ประชุม รับทราบ 

3.3 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ& “กําหนดรายชื่อวัตถุอันตรายท่ีห�ามปล�อย เท ทิ้ง ระบาย 
หรือทําให�วัตถุอันตรายลงสู�ท่ีจับสัตว&น้ํา พ.ศ. 2559  

ด�วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ& โดย พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลปYยะ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ& ได�ลงนามในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ& เรื่อง กําหนดรายชื่อวัตถุอันตรายที่ห�ามปล�อย เท ท้ิง 
ระบาย หรือทําให�วัตถุอันตรายลงสู�ที่จับสัตว&น้ํา พ.ศ. 2559 โดยให�ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ& เร่ือง 
ชื่อวัตถุเปMนวัตถุมีพิษตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ลงวันที่ 20 มกราคม 2532 ให�ใช�ประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ& “กําหนดรายชื่อวัตถุอันตรายที่ห�ามปล�อย เท ทิ้ง ระบาย หรือทําให�วัตถุอันตรายลงสู�ที่จับสัตว&นํ้า 
พ.ศ. 2559 แทน และได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 (ตามเอกสารแนบ 3) 
ประธาน: หากเกิดเหตุการณ&ปลาตายมากผิดปกติ ขอให�สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ& ตรวจสอบหาสาเหตุการตายด�วย 

    ที่ประชุม รับทราบ 
 

3.4 การประชาสัมพันธ&พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่  17) พ.ศ. 2560       
(ตามเอกสารแนบ 4) 
นายอติรุจ: พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 เปMนกฎหมายออกใหม�ที่กรมเจ�าท�ามา

บังคับใช�ถือว�าเปMนกฎหมายที่มีผลกระทบโดยตรงกับประชาชนท่ีประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชังในที่
สาธารณะประโยชน& ขอนําเรียนว�า พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 175 ประกอบมาตรา 
5 อนุที่ว�าด�วย นิยามคําว�า ท่ีจับสัตว&น้ํา หมายถึง กระชัง ซ่ึง 2 มาตรานี้จะโยง พระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น�านน้ําไทย (ฉบับท่ี 17) พ.ศ. 2560 กับ พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 เข�าด�วยกัน กระชังเลี้ยงสัตว&
น้ําในที่สาธารณะสมบัติของแผ�นดิน ซ่ึงถือว�าเปMนสิ่งปลูกสร�างล�วงล้ําลํานํ้าตามพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น�านน้ําไทย (ฉบับท่ี 17) พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัตินี้ห�ามมิให�กระทําก�อนได�รับอนุญาตจากกรมเจ�าท�า 
จึงขอนําสาระสําคัญ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย (ฉบับท่ี 17) พ.ศ. 2560 ขณะนี้กรมเจ�าท�า 
โดยเจ�าภูมิภาคสาขาแพร�ได�ประชาสัมพนัธ&ตรงในพ้ืนท่ี เพ่ือแจ�งให�ประชาชนรับทราบ พระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี 17) พ.ศ. 2560 แล�ว ในเบ้ืองต�นผู�เลี้ยงปลาในกระชัง เขตอําเภอตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ& ส�วนที่อ่ืนจะออกประชาสัมพันธ&ในโอกาสต�อไป  

นายประสงค�: วิตกเร่ืองการเดินขบวน การประท�วง ของเกษตรกรผู�เลี้ยงปลาในกระชัง เพราะพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน�านน้ําไทย (ฉบับที่ 17) เปMนการจัดเก็บค�าธรรมเนียมและค�าปรับค�อนข�างสูง เกษตรกรผู�
เลี้ยงปลาในกระชัง เม่ือแจ�งขออนุญาตต�อกรมเจ�าท�าในตอนนี้จะต�องถูกดําเนินคดีก�อนได�รับอนุญาต ทํา
ให�เกิดความเดือดร�อนกับผู�เล้ียงปลาในกระชังแน�นอน 

นายอติรุจ:  เดิมทีสิ่งล�วงล้ําลํานํ้า โดยหลักการบริหารราชการ ได�โอนภารกิจบางส�วนให�องค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
2542 เรื่องของการมีอํานาจในการพิจารณาอนุญาตสิ่งล�วงล้ําลํานํ้า ซ่ึงกระชังก็จัดเปMนสิ่งล�วงล้ําลํานํ้า
หากเจ�าของกระชังเลี้ยงปลาได�ย่ืนขออนุญาตต�อองค&กรปกครองส�วนท�องถ่ินที่กระชังต้ังอยู� และได�รับ
ใบอนุญาตจากท�องถ่ิน ก็ถือใบอนุญาตนั้นเปMนของกรมเจ�าท�า ก็ต�องดูรายช่ือว�าเกษตรกรรายใดได�ย่ืนขอ
ใบอนุญาตแล�วก็ถือได�รับอนุญาตแล�วจะไม�ถูกดําเนินคดีแต�อย�างใด หากตรวจสอบรายชื่อแล�วในพ้ืนท่ีนั้น
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ยังไม�มีเกษตรกรย่ืน หรือ มาย่ืนแต�ไม�มีหลักฐานใดท่ีองค&กรปกครองส�วนท�องถ่ินออกใบอนุญาตให�เลี้ยง
ปลาในกระชัง ก็จะต�องพิจารณาเรื่องการทําหน�าที่ชอบ/มิชอบ ของผู�นําท�องถ่ินน้ัน ๆเปMนรายกรณีไป 
หลังจากนี้ สํานักงานเจ�าภูมิภาค สาขาแพร� ต�องลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบผู�เลี้ยงปลาในกระชังแต�ละราย 

มานะ: - ขอยืนยันว�าเกษตรกรได�รับทราบพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 หลัง
วันท่ี 23 กุมภาพันธ& 2560 ซ่ึงกฎหมายมีผลบังคับใช�แล�ว ที่ผ�านมาหน�วยงานที่ รับผิดชอบไม�เคย
ประชาสัมพันธ&หรือแจ�งให�ผู�เลี้ยงปลาในกระชังได�รับแต�อย�างใด 

ประธาน: กรมเจ�าท�า ต�องเร�งประชาสัมพันธ&ให�ประชาชนผู�มีส�วนได�เสียทุกคนได�รับทราบและทําความเข�าใจ  
เพราะกรมเจ�าท�ามีรายชื่อผู�เลี้ยงปลาในกระชังแล�ว อาจส�งหนังสือถึงผู�เลี้ยงปลาในกระชังโดยตรงได�
ทราบ หากประชาชนไม�ปฏิบัติตาม หลังวันที่ 23 มิถุนายน 2560 กรมเจ�าท�าก็สามารถดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 เกษตรกรที่ไม�ได�ขออนุญาตไว�ก�อน 
ซ่ึงจะถูกดําเนินคดีน้ัน ข้ึนอยู�กับศาลจะพิจารณา ซ่ึงจากการรับฟRงความคิดเห็นของเกษตรกรแล�ว
เกษตรกรไม�เข�าใจวิธีปฏิบัติของหน�วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบ ขาดการประสานงานระหว�างหน�วยงาน
ของรัฐกันเอง ทําให�ปRญหาเกิดการสั่งสมมานาน ขอให�กรมเจ�าท�า เร�งเข�าทําความเข�าใจกับผู�เลี้ยงปลาใน
กระชังในแม�น้ําน�านเขตจังหวัดอุตรดิตถ&โดยด�วน 

    ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4:  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

4.1 การกําหนดเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ&สัตว&น้าํของจังหวัดอุตรดิตถ& 
เลขาคณะกรรมการฯ: กรมประมง ได�รวบรวมข�อมูลท่ีจับสัตว&นํ้าซ่ึงเปMนท่ีสาธารณสมบัติของแผ�นดิน ท่ีรักษาพืชพันธุ& 

และที่อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ของจังหวัดอุตรดิตถ& เพ่ือเปMนข�อมูลของ
คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดใช�ประกอบในการพิจารณาออกประกาศกําหนดพ้ืนท่ีตามความใน
มาตรา 71 มาตรา 77  และมาตรา 79 แห�งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 จึงขอให�
คณะกรรมการฯ พิจารณาในท่ีประชุมเห็นสมควรให�คงเดิมหรือเปลี่ยนแปลงตามสถานะปRจจุบัน 
(เอกสารแนบ 5) 

ประธาน:  เห็นควรให�คณะอนุกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ& จัดประชุมเพ่ือพิจารณาท่ีรักษาพันธุ&สัตว&น้ํา
ของจังหวัดอุตรดิตถ& รายแปลงเพ่ือนําเสนอให�คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ&พิจารณาใน
การประชุมคร้ังต�อไป 

    ที่ประชุม เห็นชอบ 
4.2 เร่ือง (ร�าง) ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ& เรื่อง กําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว&

นํ้าสําหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว&นํ้าควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว&นํ้าในกระชัง พ.ศ. 2560  
เลขาคณะกรรมการฯ :  ด�วยศูนย&เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ได�จัดทําร�างแผนที่ประกอบการ

จัดทําร�างแผนท่ีแนบท�ายประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด เรื่อง กําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว&
น้ําสําหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว&น้ําควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว&น้ําในกระชัง พ.ศ. 2560 
เรียบร�อยแล�ว จึงขอให�คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต�องของร�างประกาศ ตามมติท่ีประชุม คร้ังที่ 
1/2559 เม่ือวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ซ่ึงกําหนดให�พื้นที่ดังต�อไปน้ี เปMนเขตเพาะเลี้ยงสัตว&นํ้าสําหรับ
กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว&น้ําควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว&นํ้าในกระชัง ได�แก� 1. แม�นํ้าน�าน (เขต
ท�องที่อําเภอท�าปลา อําเภอเมืองอุตรดิตถ& อําเภอตรอน และอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ& 2. คลองตรอน เขต
ท�องที่อําเภอทองแสนขัน และอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ& (ตามเอกสารแนบ 6) 
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ประธาน :  ขอมติเห็นชอบ (ร�าง) ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ& เร่ือง กําหนดเขตเพาะเลี้ยง
สัตว&น้ําสําหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว&น้ําควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว&น้ําในกระชัง พ.ศ. 2560 
เพ่ือให�ผู�ว�าราชการจังหวัดอุตรดิตถ& ลงนามในประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ& และลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต�อไป 

    มติประชุม เห็นชอบ 
ระเบียบวาระที่ 5:  เร่ืองอ่ืน ๆ 

นายสนิท: ให�เจ�าหน�าที่ของกรมประมง หาแนวทางการส�งเสริมการประมงด�านอ่ืนบ�าง เพราะจังหวัดอุตรดิตถ&
เหมาะสมกับการพัฒนาการเล้ียงสัตว&น้ําได�หลายรูปแบบ ชดเชยการเลี้ยงปลาในกระชังซ่ึงพบปRญหาการ
กระทบกับหลายฝ]าย เช�น การเลี้ยงในบ�อดินในเชิงพาณิชย&ให�มากข้ึน 

นายสมัย: พื้นที่จากเหนือเข่ือน – ท�ายเข่ือนทดน้ําผาจุก เวลานี้ใกล�จะเข�าสู�ฤดูฝนแล�ว ช�วงฤดูปลาวางไข� ประชาชน
เร่ิมทําการประมงด�วยเครื่องมือประมงหลากหลายประเภท รวมทั้งเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย ขอให�
หน�วยงานที่รับผิดชอบของกรมประมง เข�มงวดการใช�เครื่องมือประมงโดยเฉพาะเคร่ืองมือประมงที่
ทําลายล�างทรัพยากรสัตว&น้ําทุกประเภท 

นายโชคชัย: ขอให�ประชาชนช�วยกันดูแลด�วย แจ�งเจ�าหน�าที่เพื่อดําเนินการออกปราบปราม ขอแจ�งในที่ประชุมว�า 
อัตรากําลังของหน�วยมีน�อย ต�องรับผิดชอบพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดแพร� จังหวัดน�าน และจังหวัด
อุตรดิตถ& 

ประธาน: ขอให�เลขาคณะกรรมการฯ คัดลอกเอกสารให�กํานัน ผู�ใหญ�บ�าน ศึกษาอํานาจในการจับกุมผู�กระทําผิด
กฎหมายการประมงในพ้ืนที่ ที่ตนเองรับผิดชอบอยู� เพ่ือความรวดเร็วในการจับกุมผู�กระทําผิดได�
ทันท�วงที 

นายประดิษฐ�: ขณะนี้จังหวัดอุตรดิตถ&มีปRญหาเร่ืองการจําหน�ายผลผลิตของเกษตรกรผู�เลี้ยงปลารายย�อย ซ่ึงเลี้ยง
แล�วไม�มีตลาดรองรับ ขอเสนอให�คณะกรรมการฯ ช�วยดําเนินการจัดต้ังตลาดกลางการซ้ือขายปลา หรือ 
แพปลา เพราะจังหวัดอุตรดิตถ&มีการเพาะเลี้ยงสัตว&น้ําปริมาณมาก 

ประธาน: มอบหมายให� พาณิชย&จังหวัดอุตรดิตถ& หาแนวทางดําเนินการจัดต้ังตามที่คณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิด�าน
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 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

 

ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอตุรดิตถ์ 
เร่ือง  กําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสําหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม 

ประเภท  การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง  หรือกุ้งเครย์ฟิช  Procambarus  clarkii  หรือ  Cherax  spp. 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยที่กฎกระทรวงกําหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้เป็นกิจการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําควบคุม  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  ออกตามความในมาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  กําหนดให้การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง  หรือกุ้งเครย์ฟิช  Procambarus  clarkii   
หรือ  Cherax  spp.  เป็นกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม  และความในมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชกําหนดดังกล่าว
บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุมนอกเขตพื้นที่ที่คณะกรรมการประมง
ประจําจังหวัดประกาศกําหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

อาศัยความในมาตรา  ๒๘  วรรคหน่ึง  (๓)  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้เขตท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นเขตเพาะเล้ียงสัตว์น้ําสําหรับกิจการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ําควบคุม  ประเภท  การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง  หรือกุ้งเครย์ฟิช  Procambarus  clarkii   
หรือ  Cherax  spp. 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
สุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ประธานคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ ์



 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๐๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอตุรดิตถ์ 
เร่ือง  กําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสําหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม   

ประเภท  การเพาะเลี้ยงจระเข้ 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยที่กฎกระทรวงกําหนดกิจการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําให้เป็นกิจการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําควบคุม  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  ออกตามความในมาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  กําหนดให้การเพาะเลี้ยงจระเข้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม  และความใน 
มาตรา  ๗๗  แห่งพระราชกําหนดดังกล่าวบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม
นอกเขตพื้นที่ที่คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดประกาศกําหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๘  วรรคหนึ่ง  (๓)  และมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชกําหนด 
การประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้เขตท้องที่ดังต่อไปนี้  เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสําหรับกิจการการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ําควบคุม  ประเภท  การเพาะเลี้ยงจระเข้  ได้แก่   

(๑) เขตท้องที่อําเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
(๒) เขตท้องที่อําเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
(๓) เขตท้องที่อําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
(๔) เขตท้องที่อําเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
(๕) เขตท้องที่อําเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พิพัฒน์  เอกภาพันธ์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ประธานคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ ์



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดรายชื่อวัตถุอันตรายที่ห้ามปล่อย  เท  ทิ้ง  ระบาย  หรือทําให้วัตถุอันตรายลงสู่ที่จับสัตว์น้ํา 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๘  (๑)  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  ระบุชื่อวัตถุเป็นวัตถุมีพิษ 
ตามพระราชบัญญัติการประมง  พ.ศ.  ๒๔๙๐  ลงวันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๓๒ 

ข้อ ๒ ให้วัตถุอันตรายที่ระบุชื่อในบัญชีท้ายประกาศนี้  เป็นวัตถุอันตรายที่ห้ามปล่อย  เท  
ทิ้ง  ระบาย  หรือทําให้วัตถุอันตรายนั้นลงสู่ที่จับสัตว์น้ํา 

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



บัญชีวัตถุอันตรายที่ห้ามปล่อย เท ทิง้ ระบาย หรือทําให้ลงสู่ที่จับสัตว์น้ํา 
 

ลําดับที่ 
No. 

ชื่อสามัญ 
Common name 

ชื่อทางเคมี 
Chemical name 

อัตราความเขม้ข้นที่มี 
ได้ในน้ํา 

1 ดีดทีี (ไดคลอโรไดฟีนิลไตรคลอโรอีเทน)  
DDT (dichlorodiphenyltrichloroethane) 
หรือมชีือ่เรียกอย่างอื่น แต่มสีูตรโครงสร้าง
อย่างเดียวกัน 

1, 1, 1-trichloro-2, 2-bis (4-chlorophenyl) ethane หรือมชีือ่อย่างอื่น 
แตม่ีสตูรโครงสร้างอย่างเดียวกัน 
 
 

มีได้ไม่เกิน 0.05 ppm. 

2 ดีลดริน (Dieldrin) หรือมชีือ่เรียกอย่างอืน่ 
แตม่ีสตูรโครงสร้างอย่างเดียวกัน 

Not  less  than 85% of ( 1R, 4S, 4aS, 5R, 6R, 7S, 8S, 8aR) 
-1, 2, 3, 4, 10, 10-hexachloro-1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a- 
octahydro-6, 7-epoxy-1, 4 : 5, 8-dimethanonaphthalene  หรือมีชือ่
อย่างอื่น แต่มสีูตรโครงสร้างอย่างเดียวกัน 

มีได้ไม่เกิน 0.001 ppm. 

3 อัลดริน (Aldrin) หรือมชีือ่เรยีกอย่างอื่น 
แตม่ีสตูรโครงสร้างอย่างเดียวกัน 

Not  less  than 95% (1R, 4S, 4aS, 5S, 8RaR)-1, 2, 3, 4, 10-, 10-
hexachloro-1, 4, 4a,5, 8, 8a-hexahydro-1,4:5,8- 
dimethanonaphthalene หรือมชีือ่อย่างอื่น แตม่ีสตูรโครงสร้าง 
อย่างเดียวกัน 

มีได้ไม่เกิน 0.001 ppm. 

4 เฮปทาคลอร์ (Heptachlor) หรือมชีือ่เรียก
อย่างอื่น แต่มสีูตรโครงสร้างอย่างเดียวกัน 

1, 4, 5, 6, 7, 8, 8-heptachloro-3a, 4, 7, 7a-tetrahydro-4,7- 
Methanoindene หรือมชีือ่อย่างอื่น แต่มสีูตรโครงสร้างอย่างเดียวกัน 

มีได้ไม่เกิน 0.002 ppm. 

5 เฮปทาคลอร์ อีพอกไซด์ (Heptachlor 
epoxide) หรือมชีือ่เรียกอย่างอื่น แต่มสีูตร
โครงสร้างอย่างเดียวกัน 

2,5-Methano-2H-indeno[1,2-b]oxirene,2,3,4,5,6,7,7-heptachloro-
1a,1b,5,5a,6,6a-hexahydro-,(1aα,1bβ,2α,5α,5aβ,6β,6aα) หรือมี 
ชื่ออย่างอื่น แต่มีสตูรโครงสร้างอย่างเดียวกัน 

มีได้ไม่เกิน 0.002 ppm. 

6 คาร์โบฟูราน (Carbofuran) หรือมชีือ่เรียก
อย่างอื่น แต่มสีูตรโครงสร้างอย่างเดียวกัน 

2,3-dihydro-2,2-dimethyl-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl 
methylcarbamate หรือมีชือ่อย่างอื่น แตม่ีสูตรโครงสร้างอย่างเดียวกัน 

มีได้ไม่เกิน 0.05 ppm. 
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บัญชีวัตถุอันตรายที่ห้ามปล่อย เท ทิง้ ระบาย หรือทําให้ลงสู่ที่จับสัตว์น้ํา 
 

ลําดับที่ 
No. 

ชื่อสามัญ 
Common name 

ชื่อทางเคมี 
Chemical name 

อัตราความเขม้ข้นที่มี
ได้ในน้ํา 

7 เอนดริน (Endrin) หรือมชีือ่เรียกอย่างอื่น 
แตม่ีสตูรโครงสร้างอย่างเดียวกัน 

(1R,4S,4aS,5S,7R,8R,8aR) –1,2,3,4,10,10- 
hexachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-6,7- 
epoxy-1,4:5,8-dimethanonaphthalene  หรือมีชือ่อย่างอื่น แต่มสีูตร
โครงสร้างอย่างเดียวกัน 

มีไม่ได้เลย 

8 คลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos) หรือมชีื่อเรยีก
อย่างอื่น แต่มสีูตรโครงสร้างอย่างเดียวกัน 

O,O-diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate หรอืมชีื่อ
อย่างอื่น แต่มสีูตรโครงสร้างอย่างเดียวกัน 

มีไม่ได้เลย 

9 เอนโดซัลแฟน (Endosulfan) หรือมชีือ่เรียก
อย่างอื่น แต่มสีูตรโครงสร้างอย่างเดียวกัน 

6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-methano-
2,4,3- benzo-dioxathiepin-3-oxide หรือมชีือ่อย่างอื่น แต่มีสตูรโครงสร้าง
อย่างเดียวกัน 

มีไม่ได้เลย 

10 เดลทาเมทริน (Deltamethrin) หรือมีชือ่
เรียกอย่างอื่น แตม่ีสตูรโครงสร้างอย่าง
เดียวกัน 

(S)-α-cyano-3-phenoxyphenyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-
dimethylcyclopropanecarboxylate หรอืมชีือ่อย่างอื่น แต่มีสตูรโครงสร้าง
อย่างเดียวกัน 

มีไม่ได้เลย 

11 โซเดียมไซยาไนด์ (Sodium cyanide) หรือมี
ชื่อเรียกอย่างอืน่ แต่มีสตูรโครงสร้าง 
อย่างเดียวกัน 

Sodium cyanide หรอืมชีือ่อย่างอื่น แต่มีสูตรโครงสร้างอย่างเดียวกัน มีไม่ได้เลย 

12 โพแทสเซียมไซยาไนด ์(Potassium 
cyanide) หรือมชีือ่เรียกอย่างอื่น แต่มสีูตร
โครงสร้างอย่างเดียวกัน 

potassium cyanide หรือมชีื่ออย่างอื่น แต่มีสตูรโครงสร้างอย่างเดียวกัน มีไม่ได้เลย 

 









ลําดับ พื้นที่
ที่ หมู�ที่ ตําบล อําเภอ กว�าง (ม.) ยาว (ม.) (ไร�) ละติจูด ลองจิจูด

รวม 88.00 4,406.59        
1 วังหิน (หนองหิน) 1 คุ�งตะเภา เมือง 80 120 0.30                √ ไม�มีแหล�งน้ํา
2 หน�าวัดป.ากล�วย 1 คุ�งตะเภา เมือง 48 334 0.30                √ 619020 1949604
3 หน�าวัดงิ้วงาม 4 งิ้วงาม เมือง 108 280 1.28                √ 625300 1953309
4 หน�าวัดปากฝางงิ้วงาม 8 งิ้วงาม เมือง 96 354 1.27                √ 618088 1953467
5 หน�าวัดไทรย�อย 4 ท�าเสา เมือง 110 310 1.47                √ ไม�มีน้ํา ตื้นเขิน
6 วังหินลึก คลองด�วน 7 ท�าเสา เมือง 66 360 0.62                √ 618438 1954234 ไม�มีการลอกคลอง
7 หน�ากองพันทหารม�าที่ 7 7 ท�าเสา เมือง 120 400 2.25                √ 620365 1952516
8 หน�าวัดใหญ�ท�าเสา 7 ท�าเสา เมือง 60 190 0.27                √ ถนนบ�านชาวบ�านไม�ติดแม�น้ํา

9 หน�ารร.สตรีประจําจังหวัด - ท�าอิฐ เมือง 120 400 2.25                √ 616430 194350 ไม�พบข�อมูล
10 หน�าวัดไผ�ล�อม - ท�าอิฐ เมือง 80 320 0.80                √ 617911 1949377 ทุ�งนา
11 หน�าวัดท�าถนน - ท�าอิฐ เมือง 80 320 0.95                √ 616690 1947004
12 หน�าวัดท�ายตลาด - ท�าอิฐ เมือง 80 320 0.80                √ 618116 1950913 ถนนบ�านชาวบ�านไม�ติดแม�น้ํา

13 หน�าสถานีตํารวจภูธร - ท�าอิฐ เมือง 120 400 2.25                √ 616795 1948880 ไม�พบข�อมูล
14 คลองชายเขา - น้ําริด เมือง 20      12,000  150.00            616629 1959682
15 ห�วยหวาย - น้ําริด,ท�าเสา เมือง 6        3,000    11.25              616291 1955492
16 หน�าวัดกลาง 1 บ�านเกาะ เมือง 8 384 0.01                √ 616223 1947004 ติ้นเขิน
17 บุ�งหน�าวัดป.าเซ�า 8 บ�านเกาะ เมือง 30 60 0.02                √ 618473 1938334 ทําคันบ�อใหม�แต�บุ�งหน�าวัดตื้นเขิน

18 บริเวณท�อระบายปลายคลองโพธิ์ - บ�านเกาะ เมือง    614891 1946727
19 หน�าวัดสีทอง ภุมฏืทอง 2 บ�านด�าน เมือง 40 340 0.23                √ 636668 1953002
20 หน�าวัดประชาธรรม 4 บ�านด�าน เมือง 120 340 1.95                √ 636550 1953310
21 หน�าวัดคุ�งยาง 7 บ�านด�าน เมือง 120 320 1.80                √ 636359 1952517 ลานกีฬาหน�าวัด/ประปาหมู�บ�าน

22 หน�าวัดสามัคยาราม - บ�านด�าน เมือง 120 320 1.80                √ 63618 1952735
23 คลองน้ําริด - บ�านด�านนาขาม เมือง 20      18,000  225.00            

ข�อมูลแหล�งรักษาพันธุ�สัตว�น้ําเดิมของจังหวัดอุตรดิตถ�
ประกอบการประชุมคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ� ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28 มีนาคม 2560

ชื่อที่จับสัตวHน้ํา
         อยู�ในท�องที่  อาณาเขต

ปกติ ตื้นขึ้น
พิกัด GPS

หมายเหตุ
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ลําดับ พื้นที่
ที่ หมู�ที่ ตําบล อําเภอ กว�าง (ม.) ยาว (ม.) (ไร�) ละติจูด ลองจิจูด

ข�อมูลแหล�งรักษาพันธุ�สัตว�น้ําเดิมของจังหวัดอุตรดิตถ�
ประกอบการประชุมคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ� ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28 มีนาคม 2560

ชื่อที่จับสัตวHน้ํา
         อยู�ในท�องที่  อาณาเขต

ปกติ ตื้นขึ้น
พิกัด GPS

หมายเหตุ

24 คลองร�องนาขี้ควาย -บ�านด�านนาขาม,น้ําริดเมือง 25      6,000    93.75              618163 1959682
25 เหมืองน้ําริด -บ�านด�านนาขาม,น้ําริด เมือง 20      50,000  625.00            619282 1958966
26 หน�าวัดหมอนไม� 3 ป.าเซ�า เมือง 80 386 0.97                √ 616713 194750 หน�าวัดเปLนห�องสมุด
27 หน�าวัดพระฝาง 1 ผาจุก เมือง 92 440 1.45                √ 633233 1951237
28 หน�าวัดยาง 1 ผาจุก เมือง 96 360 1.32                √ 629693 1953638
29 หน�าวัดผาจุก 5 ผาจุก เมือง 94 400 1.41                √ 632298 1951158
30 หน�าวัคลองนาพง 7 ผาจุก เมือง 112 380 1.89                √ 630146 1950661
31 หน�าวัดท�าทอง 2 วังกะพี้ เมือง 80 350 0.90                619044 1940562 ไม�ติดแม�น้ํา
32 หน�าวัดวังกะพี้ 4 วังกะพี้ เมือง 80 334 0.85                √ 616951 1940562
33 หนาวัดวังโปร�ง 6 วังกะพี้ เมือง 60 468 0.68                √ 617473 193334
34 หน�าวัดป.าข�อย 9 วังกะพี้ เมือง 80 390 1.00                ไม�มีวัด
35 หน�าวัดทับใหม� 1 หาดกรวด เมือง 80 400 1.00                √ 620495 1943228 ชาวบ�านทําไร�ข�าวโพด
36 หน�าวัดวังหมู 4 หาดกรวด เมือง 80 360 0.90                √ 615291 1939153 ไม�ติดท�าน้ํามีชุมชนกั้น
37 หนองแขม 6 หาดกรวด เมือง 0 0 -                 √ 618593 1939180 มี 2 แห�งติดกัร
38 หน�าวัดหนองเตี้ย (ช�องลม) 2 หาดงิ้ว เมือง 44 350 0.28                √ 641446 1953964
39 หน�าวัดหาดงิ้ว 3 หาดงิ้ว เมือง 46 360 0.30                √ 641686 1954539 มีการปรับปรุง
40 หน�าวัดวังแดง 5 หาดงิ้ว เมือง 98 370 1.41                √ 642399 1955046 เปLนบ�านเรือนประชาชน
41 หน�าวัดไชยมงคล 7 น้ําอ�าง ตรอน 80 140 0.35                √
42 หน�าวัดไร�น�อย 8 น้ําอ�าง ตรอน 75 192 0.42                √
43 หน�าวัดบ�านแก�งใต� 3 บ�านแก�ง ตรอน 130 443 27.30              √
44 วังตระคล�อ 10 บ�านแก�ง ตรอน 135 83 0.59                √
45 วังตระคล�อ - บ�านแก�ง ตรอน 40 280 0.18                √ ไม�แนบแผนที่
46 หน�าวัดพงสะตือ 6,7 บ�านแก�ง ตรอน 80 175 0.40                √
47 หน�าวัดท�าตรอน 1 วังแดง ตรอน 130 338 2.19                √
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ลําดับ พื้นที่
ที่ หมู�ที่ ตําบล อําเภอ กว�าง (ม.) ยาว (ม.) (ไร�) ละติจูด ลองจิจูด

ข�อมูลแหล�งรักษาพันธุ�สัตว�น้ําเดิมของจังหวัดอุตรดิตถ�
ประกอบการประชุมคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ� ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28 มีนาคม 2560
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         อยู�ในท�องที่  อาณาเขต

ปกติ ตื้นขึ้น
พิกัด GPS

หมายเหตุ

48 คุ�งท�าตรอน 2 วังแดง ตรอน 130 394 2.60                √
49 หน�าวัดวังแดง 3 วังแดง ตรอน 130 221 1.46                √
50 หน�าวัดบ�านใหม� 6 วังแดง ตรอน 125 230 1.41                √
51 วังทับกระดาน 11 วังแดง ตรอน 125 478 2.89                √
52 วังทับกระดาน - วังแดง ตรอน 80 748 1.85                √ ไม�แนบแผนที่
53 หน�าวัดหาดสองแคว 1 หาดสองแคว ตรอน 125 250 1.48                √
54 คุ�งหาดสอง 4 หาดสองแคว ตรอน 130 423 2.76                √
55 หน�าวัดพระธาตุ 2 ในเมือง พิชัย 220 344 6.50                √ 1718179 10004269
56 หน�าวัดต�นมะขาม วัดวังพะเนียด 5 ในเมือง พิชัย 220 368 6.96                √ 1716887 10004735
57 บึงตาบาน 6 ในเมือง พิชัย 40 120 0.08                √ เปLนจุดเดียวกัน
58 น้ําด�วนตะวันตก 2 ไร�อ�อย พิชัย 420 800 55.13              √ 1720367 10003437
59 น้ําด�วนตะวันออก 3 ไร�อ�อย พิชัย 80 400 1.00                √ 1720768 10004319
60 หน�าวัดไร�อ�อย 6 ไร�อ�อย พิชัย 220 366 6.92                √ 1721439 10003936
61 หน�าวัดดินแดง 10 ไร�อ�อย พิชัย 220 308 5.82                √ 1719624 10004097
62 หน�าวัดกองโค 3 คอรุม พิชัย 220 326 6.16                √ 1716345 10004609
63 หน�าวัดตํารุ 2 ท�ามะเฟNอง พิชัย 220 460 8.70                √ ไม�มีอยู�
64 หน�าวัดดอกไม� 6 ท�ามะเฟNอง พิชัย 220 500 9.45                √ 1713972 10003503
65 วังท�าสะแก 1 ท�าสัก พิชัย 220 280 5.29                √ ไม�มีอยู�
66 วังสัก 2 ท�าสัก พิชัย 220 280 5.29                √ ไม�มีอยู�
67 หน�าวัดเต�าไห 3 ท�าสัก พิชัย 220 316 5.97                √ 1723610 10005644
68 ขุมบัว 1 นาอิน พิชัย 40 60 0.04                √ 1714520 10011542 ตื้นเขินขุดลึกเปLนบางช�วง
69 บึงหลุม บึงโหล�ม 4 นาอิน พิชัย 200 2,000 31.25              √ 1713714 10010363
70 บึงบัว 3 บ�านโคน พิชัย 200 400 6.25                √ 1712070 10008349
71 หน�าวัดหาดกําแพง 5 บ�านโคน พิชัย 220 344 6.50                √ 1712901 10003201  หน�าวัดมีถนนกั้น
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พิกัด GPS

หมายเหตุ

72 บึงเบิก 7 บ�านโคน พิชัย 200 820 12.81              √ 1712983 10007482
73 บึงช�อ 1 บ�านดารา พิชัย 1,100 6,028 2,849.17         √ 1722762 10003700
74 วังก�อน บึงสมอภิเภก 2 บ�านดารา พิชัย 220 240 4.54                √ 1722184 10006522
75 หน�าวัดวังสําโมใต� 2 บ�านดารา พิชัย 220 276 5.22                √ 1723190 10005287
76 บึงบ�านเกาะ บึงยาว 3 บ�านดารา พิชัย 400 2,020 126.25            √ 1721706 10005345
77 หน�าวัดบ�านเกาะ 3 บ�านดารา พิชัย 220 356 6.73                √ 1722186 10005075
78 วังดารา 5 บ�านดารา พิชัย 220 440 8.32                √ ไม�มีอยู�
79 หน�าวัดดารา วัดโพธิ์ดาราราม 5 บ�านดารา พิชัย 220 278 5.26                √ 1722702 10005075
80 หนองยายดํา 3 บ�านหม�อ พิชัย 30 280 0.10                √ 1713448 10002795
81 หน�าวัดโรงม�า 3 บ�านหม�อ พิชัย 220 386 7.30                √ 1716152 10004994
82 บึงพิกุล 5 บ�านหม�อ พิชัย 40 80 0.05                √ 1715741 10004247
83 วงพาด 5 บ�านหม�อ พิชัย 30 120 0.04                √ ไม�มีอยู�
84 หน�าวัดทาไม�เหนือ 5 บ�านหม�อ พิชัย 220 396 7.49                √ 1714972 10006910
85 บึงสัมพันธH 6 บ�านหม�อ พิชัย 40 120 0.08                √ 1715752 10004184
86 วังน้ําหัก 2 พญาแมน พิชัย 220 240 4.54                √ ไม�มีอยู�
87 หน�าวัดบ�านดง 2 พญาแมน พิชัย 220 398 7.52                √ 1712033 10003945
88 หน�าวัดพญาปOนแดน 4 พญาแมน พิชัย 220 424 8.02                √ 1710984 10003819

รวม 4,406.59         -  -    - 
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 ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ� 
เร่ือง กําหนดเขตเพาะเลี้ยงสตัว�น้ําสาํหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําควบคุม 

ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว�น้าํในกระชัง 
พ.ศ. 2560 

__________________________ 

 

โดยท่ีกฎกระทรวงกําหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้าในกระชังให0เป1นกิจการการเพาะเลี้ยง
สัตว�น้ําควบคุม พ.ศ. 2559 ออกตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 76 แห6งพระราชกําหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 กําหนดให0การเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําในกระชังเป1นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําควบคุม และ
ความในมาตรา 77 แห6งพระราชกําหนดดังกล6าวบัญญัติห0ามมิให0ผู0ใดประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา
ควบคุมนอกเขตพื้นที่ท่ีคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดประกาศกําหนดให0เป1นเขตเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 28 วรรคหนึ่ง (3) และความในมาตรา 77 แห6งพระราช
กําหนดการประมง พ.ศ. 2558 คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ�ออกประกาศไว0 ดังต6อไปนี้ 

ข�อ ๑ ให�พื้นที่ดังต�อไปนี้ เป�นเขตเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําสําหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําควบคุม 
ประเภท การเพาะเล้ียงสัตว�น้ําในกระชัง 

  (๑) แม�น้ําน�าน เขตท�องที่อําเภอท�าปลา อําเภอเมืองอุตรดิตถ� อําเภอตรอน และอําเภอ
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ� ตามแผนที่แนบท�ายประกาศนี้ 

  (๒) คลองตรอน เขตท�องที่อําเภอทองแสนขัน และอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ� ตาม
แผนท่ีแนบท�ายประกาศน้ี 

  ข0อ 2 ประกาศนี้ให0ใช0บังคับต้ังแต6วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป1นต0นไป 
 
     ประกาศ ณ วันท่ี         มีนาคม  พ.ศ. 2560  
    
              (                                       ) 
                   ผู0ว6าราชการจังหวัดอุตรดิตถ� 
                                                     ประธานคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ� 

 






