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การบริหารจัดการและแนวทางการปฏิบัติ สําหรับ
การกําหนดเขตพื้นที่อนุญาตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ควบคุม กรณีการเพาะเลี้ยงหอยทะเลของจังหวัด

ชลบุรี

โดย

นายบัญชา สุขแก้ว
สํานักงานประมงจังหวัดชลบุรี

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560



ชื่อ... นายบัญชา สุขแก้ว                       
 โทร.085-0706472

 อีเมล์   banchas@fisheries.go.th

การศึกษา...ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการประมง/นิติศาสตร์บัณฑิต/ปริญญาโทพัฒนาสังคม ม.
เกษตรศาสตร์/ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน ม.ธรรมศาสตร์/ บัณฑิตทางกฎหมายปกครอง
จากศาลปกครอง/ประกาศนียบัตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนชั้นสูง สถาบัน

พระปกเกล้า/นบส.กษ. /นบส.กพ.

ทํางาน... ประมงอําเภอ/เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน/หัวหน้าฝ่ายปราบปรามการประมง/
นิติกร/ผู้อํานวยการส่วนอนุญาตและจัดการประมง/ประมงจังหวัดจันทบุรี

ตําแหน่งปัจจุบัน... ประมงจังหวัดชลบุรี (ผู้อํานวยการระดับสูง)

ประวัติวิทยากร
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1. ที่มาและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงหอยทะเล

2. การกําหนดเขตพื้นที่อนุญาตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ประเภทการเพาะเลี้ยงหอยทะเล กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี

3. สิ่งที่ต้องดําเนินการเ พื่อออกใบอนุญาตให้ทําการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน
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 หัวข้อการบรรยาย



หัวข้ อ ที่  1 .  ที่ มาและข้อกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้องกับการอนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ําควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงหอย
ทะเล
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1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.  
    2548
3. พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และฉบับที่ 2
4. กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับ
   สัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2559
5. กฎกระทรวง กําหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้เป็นกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
   ควบคุม พ.ศ.2559
6. กฎกระทรวง กําหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง พ.ศ. 2559 
7. ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นที่สา
   ธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคําขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2559
8. คําสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 1194/2558 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง



1. รัฐธรรมนูญ

2. พระราชบัญญัติ

3. พระราชกําหนด

4. พระราชกฤษฎีกา

5. กฎกระทรวง

6. ประกาศกระทรวง/ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด/

   ประกาศกรมและระเบียบกรมที่ออกตามตัวบท/เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ 

   อบจ./ข้อบัญญัติอบต.

7. ระเบียบกรมประมงที่ออกเป็นการภายใน เช่น ระเบียบ ฯ ทบ.

ลําดับศักดิ์ของกฎหมายประเทศไทย
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มาตรา 5 วรรคแรก รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย
สูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย 
กฎ หรือข้อบังคับ หรือการกระทําใด ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทํา
นั้น เป็นอันใช้บังคับมิได้

ความหมายของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
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 มาตรา 43 (2) บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ์จัดการ บํารุงรักษาและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน ตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ

 มาตรา 50 (8) บุคคลมีหน้าที่ ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทาง
วัฒนธรรม

 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 57 (2) รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บํารุงรักษา ฟื้นฟู บริหาร
จัดการและใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้
ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมดําเนินการและได้รับประโยชน์จากการ
ดําเนินการด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560
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 มาตรา 25 วรรคสอง สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติหรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 
แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับ บุคคลหรือชุมชนย่อมสามารถใช้
สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

 มาตรา 25 วรรคแรก สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่
บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญนี้แล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรือ
จํากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลย่อมมีสิทธิ์และเสรีภาพที่จะ
ทําการนั้นได้และได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิ์
หรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคง
ของรัฐ ความสงบเรียบร้อย  หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย      
พุทธศักราช 2560
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 มาตรา 58  การดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใด
ดําเนินการถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ฯลฯ หรือส่วนได้เสียที่สําคัญอื่นใดของ
ประชาชนหรือชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้อง
ดําเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและ
ประชาชนและชุมชนที่ เกี่ยวข้องก่อนเพื่อนํามาประกอบการ
พิจารณาดําเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย      
พุทธศักราช 2560
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 กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน

 โครงการของรัฐหมายความว่าการดําเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐอันเป็นการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไม่ว่าจะเป็นการดําเนินการโดยหน่วยงานของรัฐหรือโดยวิธีการให้
สัมปทานหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นทํา ทั้งนี้ บรรดาที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย วิถีชีวิต หรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น

 การรับฟังความเห็นของประชาชนอาจใช้วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การ
สํารวจความคิดเห็น การสัมภาษณ์รายบุคคล การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์  
การประชาพิจารณ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียเป็นต้น

 ข้อ 14 (2) ระเบียบนี้ไม่ให้ใช้บังคับแก่ โครงการของรัฐที่เริ่มดําเนินการไปแล้วก่อนวันที่
ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ 11 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548



 มาตรา 175 ผู้ใดทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช้ บังคับให้ ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตตามพระราชกําหนดนี้ภายในหนึ่งร้อย แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราช
กําหนดนี้ใช้บังคับ และเมื่อได้ยื่นคําขอแล้วให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําต่อไปได้ 
จนกว่าจะได้รับแจ้งคําสั่งไม่อนุญาต

 ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็น  
สาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคําขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2559 (กําหนดให้
ยื่นคําขอภายใน 11 พ.ค.59) 

 มาตรา 79 ห้ามมิให้ผู้ใดทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

  วรรคสอง ให้นําบทบัญญัติในมาตรา 44 มาใช้บังคับกับการโอนใบอนุญาตตาม
วรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม (ตามพ.ร.ก. ฉบับที่ 2 สามารถโอนใบอนุญาตได้)
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พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558



 มาตรา 76 เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้มีคุณภาพป้องกัน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตรายต่อผู้บริโภคหรือต่อกิจการของบุคคลอื่นให้ออก
กฎกระทรวงกําหนดชนิดหรือลักษณะของสัตว์น้ํา หรือประเภท รูปแบบ ขนาด หรือ
วัตถุประสงค์ของกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม
ได้

 กฎกระทรวง กําหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้เป็นกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม 
พ.ศ.2559 ลงวันที่ 3 พ.ค. 2559 กําหนดให้การเพาะเลี้ยงหอยทะเลเป็นสัตว์น้ําควบคุม

 มาตรา 77 ภายใต้บังคับมาตรา 79 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ควบคุม นอกเขตพื้นที่ที่คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดประกาศกําหนดให้เป็นเขต
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

 มาตรา 78 อยู่ระหว่างกรมประมงออกประกาศ 
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พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558



 กฎกระทรวง กําหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ประมง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 10 ก.พ.2559 กําหนดให้การ
เพาะเลี้ยงหอย    เสียค่าอากรตารางเมตรละ 0.50 บาท (ไร่ละ 
800 บาท)ต่อการเลี้ยง   2 ปี)

 คําสั่งกระทรวง ที่ 1194/2558 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามพระราชกําหนดการประมง พ .ศ .2558 ลงวันที่ 30 
ธ.ค.2558 โดยให้นายอําเภอมีอํานาจออกใบอนุญาตตามมาตรา 
79 

14 

กฎกระทรวง



กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่
จับ สัตว์น้ํา ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๙      ลงวันที่ 3 
พ.ค. 2559 สาระสําคัญดังนี้

1.) ผู้ใดประสงค์จะทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน ตามมาตรา ๗๙ ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยในต่างจังหวัดให้
ยื่น ณ ที่ว่าการอําเภอ หรือสํานักงานประมงอําเภอแห่งท้องที่ที่ประสงค์จะทําการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา

2.) ให้ประมงจังหวัดประกาศกําหนดห้วงเวลาที่จะให้ผู้ประสงค์จะทําการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา ในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคําขอรับใบอนุญาต โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

3.) การพิจารณาอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ เช่น พื้นที่ที่จะอนุญาตต้องยังไม่เกินศักยภาพ
การรองรับของที่จับสัตว์น้ําในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ต้องอยู่ห่างจากเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ํา 
ต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชนทั่วไปที่ใช้แหล่งน้ําและต้องไม่เป็นอุปสรรค
ต่อระบบการระบายน้ําหรือการชลประทาน การสัญจรทางน้ําหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ของแหล่งน้ํา และวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ํา เป็นต้น

15 



หัวข้อที่ 2. การกําหนดเขตพื้นที่อนุญาตการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําประเภทการเพาะเลี้ยงหอย
ทะเล กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี

16 



 อ.เมืองชลบุรี พื้นที่อนุญาตเดิม จํานวน 6 พื้นที่  ผู้เลี้ยง 353 ราย จํานวน 855 

แปลง เนื้อที่ 2,126.25 ไร่ (ที่อนุญาตตามประกาศเดิม 38,600 ไร่)

17 

ข้อมูลการแจ้งเพาะเลี้ยงหอยตามมาตรา 175



18 

ลักษณะการเพาะเลี้ยงหอยอําเภอเมืองชลบุรี



 อ.เมืองชลบุรี นอกพื้นที่อนุญาตเดิม จํานวน 3 แปลง ผู้เลี้ยง 54 ราย  จํานวน 92 

แปลง (พื้นที่เลี้ยงหอยแมลงภู่ จํานวน 90.5 ไร่) พื้นที่ขอบเขตบริเวณการเลี้ยง1,395 ไร่

19 

ข้อมูลการแจ้งเพาะเลี้ยงหอยตามมาตรา 175



20 

ลักษณะการเพาะเลี้ยงหอยอําเภอเมืองชลบุรี

การเลีย้งหอยแมลงภู่แบบใชไ้มไ้ผ่
และเกาะเชอืก 
 



21 

ข้อมูลการแจ้งเพาะเลี้ยงหอยตามมาตรา 175

อ.ศรีราชา จํานวน 5 แปลง ผู้เลี้ยง 246 ราย  จํานวน 1,418 แปลง พื้นที่เลี้ยง
1297.33 ไร่ พื้นที่ขอบเขตบริเวณการเลี้ยง 8,571 ไร่ 



22 

ลักษณะการเพาะเลี้ยงหอยอําเภอศรีราชา 

การเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบใช้ทุ่นลอย



23 

ข้อมูลการแจ้งเพาะเลี้ยงหอยตามมาตรา 175

อ.บางละมุง จํานวน 2 แปลง ผู้เลี้ยง 79 ราย จํานวน 381 แปลง พื้นที่
เลี้ยง 465.6 ไร่ พื้นที่ขอบเขตบริเวณการเลี้ยง 2,340 ไร่ 



24 

ลักษณะการเพาะเลี้ยงหอยอําเภอบางละมุง

การเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบปักไม้ไผ่



1. ออกสํารวจพื้นที่ตามประกาศที่อนุญาตเดิม

2. พบผู้นําชุมชนและผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงหอย

3. จัดทําแนวเขตพื้นที่ในทะเลโดยใช้สัญลักษณ์ธงแดง

25 

ขั้นตอนการดําเนินการเพื่อประกาศเขตเพาะเลี้ยงตาม
มาตรา 77



4. ประสานข้อมูลวิชาการเบื้องต้นกับศูนย์วิจัยฯ ชลบุรี และศูนย์วิจัยฯ 

   ฉะเชิงเทรา

5. ตรวจสอบพื้นที่แนวเขตป่าชายเลนและเขตจัดระเบียบในการสร้างสะพาน

   เลียบชายฝั่งจากสํานักงานโยธาธิการจังหวัด 

6. จัดทําแผนที่พิกัดเบื้องต้นเป็นรายแปลงโดยกําหนดพื้นที่ด้านในติดกับชายฝั่ง

    ให้ห่างสะพานและห่างฝั่งไม่น้อยกว่า 300 เมตร

26 

ขั้นตอนการดําเนินการเพื่อประกาศเขตเพาะเลี้ยงตาม
มาตรา 77



7. จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดชลบุรีวันที่ 10 เม.ย.2560  โดยเชิญ
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยฯ ชลบุรี และศูนย์วิจัยฯ ฉะเชิงเทราเข้าร่วมประชุมด้วย โดยมี
รายละเอียดเสนอดังนี้ 

- ข้อมูลการประกาศตามกฎหมายประมงฉบับเดิม

- ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง การจัดระเบียบแปลงหอย

- พื้นที่โครงการสร้างสะพานเลียบชายฝั่ง

- ข้อมูลการจดแจ้งตามประกาศกรมประมงตามมาตรา 175 

- กฎกระทรวงกําหนดการเพาะเลี้ยงหอยทะเลเป็นสัตว์ควบคุม

- กฎกระทรวงการข้ออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ในที่จับ 
ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2559 

- ข้อกฎหมายตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
27 

ขั้นตอนการดําเนินการเพื่อประกาศเขตเพาะเลี้ยงตาม
มาตรา 77



8. กําหนดเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาต การประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม
ประเภทการเพาะเลี้ยงหอยทะเลในพื้นที่อําเภอเมืองชลบุรีมีดังต่อไปนี้

8.1 ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ให้รื้อ
ถอนไม้ปักแปลงเลี้ยงหอยในเขต 300 เมตร และ 500 เมตร ในท้องที่อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2551 โดยกําหนดให้แปลงเลี้ยงหอยมีระยะห่างจาก
ชายฝั่งหรือสะพานเลียบชายทะเล 300 เมตร

8.2 ผู้รับอนุญาต ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ํา
ไทย พ.ศ.2456 และฉบับแก้ไข พ.ศ.2560

8.3 ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงการขออนุญาต และการอนุญาต
ให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๕๙ อย่างเคร่งครัด

28 

ขั้นตอนการดําเนินการเพื่อประกาศเขตเพาะเลี้ยงตาม
มาตรา 77



8.4 พนักงานเจ้าหน้าที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตแก่ 

- ผู้เลี้ยงหอยรายเดิมอยู่ก่อน

- กรณีเป็นบริเวณหน้าบ้านหรือบริเวณที่อยู่ติดกับที่ดินกรรมสิทธิ์ของบุคคลใด 
หากเป็นบริเวณที่ ไม่มีผู้เลี้ยงอยู่ก่อน ให้พิจารณาบุคคลนั้นเป็นอันดับแรก

- หากบุคคลนั้นไม่ประสงค์จะทําการเพาะเลี้ยงให้พิจารณาบุคคลอื่นต่อไป

8.5 ให้เว้นช่องทางเรือเข้าออกระหว่างแปลงหอยแต่ละแปลงตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่
เห็นสมควร และกรณีการเลี้ยงหอยนางรมหรือหอยแมลงภู่ให้เว้นช่องทางเรือเข้าออกระหว่างแปลง
หอยแต่ละแปลงเป็นระยะไม่น้อยกว่า 5 เมตร และห้ามมิให้บุคคลใดเลี้ยงหอยหรือสร้างอุปกรณ์ใดๆ 
ในช่องทางเดินเรือดังกล่าวโดยเด็ดขาด

8.6 ผู้รับอนุญาต ต้องอํานวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เข้าไป
ตรวจสอบหรือติดตามผลการเลี้ยงหอยได้ทุกเมื่อ

8.7  ผู้รับอนุญาต ต้องปฏิบัติตามประกาศกรมประมง ที่จะออกตามมาตรา 78 ที่
กําหนดให้อธิบดีมีอํานาจประกาศกําหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม
ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตามมาตรา 77 ต้องปฏิบัติ

29 

ขั้นตอนการดําเนินการเพื่อประกาศเขตเพาะเลี้ยงตาม
มาตรา 77



9. เสนอที่ประชุมอนุมัติพื้นที่จํานวน 6 แปลง จากเดิมพื้นที่ 38,600 ไร่ เหลือ
พื้นที่ 36,930 ไร่ พร้อมจุดพิกัดของแต่ละแปลงให้ที่ประชุมเห็นชอบ

30 

ลําดับที่ ชื่อที่อนุญาตฯ ประกาศลงวันที่ เขตตําบล ชนิดสัตว์น้ํา เนื้อที่ (ไร่)

1. อ่าวบางทราย 21 เม.ย.2514 บางทราย,หนองไม้แดง หอยทะเล 5,920

2. 2.1 อ่าวบางโปรง 12 เม.ย.2516 แสนสุข, อ่างศิลา หอยนางรม 730
2.2 อ่าวอ่างศิลา 12 เม.ย.2516 อ่างศิลา หอยนางรม 390

3. ทะเลท้อง ที่ อํ า เภอ
เมืองชลบุรี

23 พ.ย.2519 คลองตําหรุ,บางทราย,
บางปลาสร้อย,อ่างศิลา 
และแสนสุข

หอยแมลงภู่ 28,057

4. 4.1 อ่าวอ่างศิลา 2 5 ส.ค.2537 อ่างศิลา,เสม็ด หอยนางรม 740
4.2 อ่าวอ่างศิลา 3 5 ส.ค.2537 อ่างศิลา,เสม็ด หอยนางรม 1,093

รวม 36,930



10. เสนอร่างประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดชลบุรี เรื่อง 

    กําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสําหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม   

    ประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล พ.ศ.2560 ให้กองกฎหมาย 

    กรมประมง ตรวจร่าง

11. ส่งข้อมูลจัดทําแผนที่ละพิกัดท้ายประกาศคณะกรรมการฯ ให้ศูนย์

    เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

12. เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงนามประกาศ คณะกรรมการประมง

    ประจําจังหวัดชลบุรีฯ ลงวันที่ 16 มิ.ย. พ.ศ. 2560 โดยประมงจังหวัด

    ชลบุรีลงนามกํากับในแผนที่ท้ายประกาศและพิกัดภูมิศาสตร์ท้ายประกาศ

13. จัดส่งประกาศคณะกรรมการฯ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อลงประกาศ

    ในราชกิจจานุเบกษา (ลงประกาศวันที่ 3 ก.ค. พ.ศ. 2560)

31 



ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดชลบุรี



ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดชลบุรี



ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดชลบุรี



หัวข้อที่ 3. สิ่งที่ต้องดําเนินการเพื่อออก
ใบอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับ
สัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

35 



1. สํานักงานประมงจังหวัดชลบุรีออกประกาศห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์จะทําการเพาะเลี้ยงหอย

   ทะเลยื่นคําขอรับใบอนุญาตโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า   

   15 วัน

2. ดําเนินการตามกฎกระทรวงฯ โดย

 - รับคําขอ ณ ที่ว่าการอําเภอท้องที่

- ออกใบรับคําขอ

- นัดวันเวลาโดยแจ้งเป็นหนังสือเพื่อตรวจสอบแหล่งทําการเพาะเลี้ยงที่ขออนุญาต

- พิจารณาการอนุญาตตามข้อกําหนดในกฎกระทรวงและเงื่อนไขที่นําเข้าเสนอใน 

   คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดชลบุรี 

- เสนอนายอําเภอออกใบอนุญาตภายใน 30 วันนับแต่วันพ้นจากห้วงเวลา  ที่

   ประกาศให้ยื่นคําขอที่ (ครบถ้วน) โดยมีอายุใบอนุญาต 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและ 

   เก็บค่าอากร ตารางเมตรละ 0.50 บาท 

- กรณีมีคําสั่งไม่อนุญาตให้แสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการ

   พิจารณาด้วย
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1. เสนออธิบดีกรมประมงออกประกาศกรมประมงกําหนดแบบคํา  

   ขอรับใบอนุญาต  ใบรับคําขอ ใบอนุญาต คําขอโอนใบอนุญาต 

   คําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามกฎกระทรวงฯ 

2. ดําเนินการออกประกาศกรมประมงกําหนดให้ผู้ประกอบกิจการ 

   เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุมประเภทเลี้ยงหอยทะเลต้องปฏิบัติตาม 

   มาตรา 78 ตามความเหมาะสม

3. มีหนังสือแจ้งประสานกระทรวงมหาดไทยหรือจังหวัดเพื่อซ้อม 

   ความเข้าใจในการออกใบอนุญาตของนายอําเภอ
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สิ่งที่กรมประมงส่วนกลางต้องเร่งดําเนินการ
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ถาม - ตอบ
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สวัสดีครับ


