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มาตรา ๗๙ ห้ามมิให้ผู้ใดทําการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสา

ธารณสมบัติของแผ่นดิน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา ๗๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๙ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุมนอกเขตพื้นที่ที่คณะกรรมการประมงประจําจังหวัด

ประกาศกําหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

การกําหนดเขตเพาะเลี้ยงสตัว์น้ํา

ตามพรก.การประมง พ.ศ.๒๕๕๘

ดังนั้น จึงเป็นการกําหนดเขตเพาะเลี้ยงในทะเล 

ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน



มาตรา ๕๔ ในจังหวัดหนึ่ง ให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้รับ

นโยบายและคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 

คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการ

ให้เหมาะสมกับท้องที่และประชาชน และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชา

บรรดาข้าราชการฝ่ายบริหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาค

ในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอําเภอ

พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔



มาตรา ๕๒/๑ ให้จังหวัดมีอํานาจภายในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้

(๑) นําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์

(๒) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิด

ความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกําหนด



เป็นที่สาธารณประโยชน์ที่มีหลายส่วนราชการดูแล 
โดยแต่ละส่วนราชการก็มีภารกิจและกฎหมายเฉพาะที่ต้อง
ปฏิบัติตาม ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจําเป็นต้องบริหาร
จัดการ เพื่อให้นโยบายของรัฐเกิดผลสัมฤทธิ์ และเกิดความ
สงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม

“ทะเล”



กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทะเลจังหวัดเพชรบุรี

• พรบ.กําหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ.๒๕๐๒

• ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

• พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗

• ประมวลกฎหมายที่ดิน

• พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔

• พรบ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.๒๕๕๘

• พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๓๕

• พรบ.การเดินเรือในน่านน้ําไทย พ.ศ.๒๔๕๖

• พระราชกําหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘

• ฯลฯ



พระราชบัญญัติกําหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. ๒๕๐๒



มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิด

ของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์

ร่วมกัน เช่น

(๑) ที่ดินรกร้างว่างเปล่าฯ

(๒) ทรัพย์สินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ํา 

ทางหลวง ทะเลสาบ

(๓) ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗

• มาตรา ๑๒๒ วรรค๑

นายอําเภอมีหน้าที่ร่วมกับ อปท.ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอัน

เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันและสิ่งซึ่งเป็น

สาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอําเภอ

มาตรา ๑๒๒ วรรค๓

ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือคดีเกีย่วกบัที่ดินตามวรรคหนึ่งนายอําเภอและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมกันดําเนินการหรือฝา่ยใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้ดําเนินการ ก็ให้มี

อํานาจกระทําได้ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์เป็นแนวปฏิบัติ

ด้วยก็ได้



ระเบียบ ก.มหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดิน
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๕ ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันที่อยู่

ในบังคับของระเบียบนี้ หมายถึง ที่ดินสําหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่า

เป็นโดยสภาพธรรมชาติโดยการใช้ร่วมกันของประชาชน โดยทางนิติกรรม หรือ

โดยผลของกฎหมาย เช่น ที่ชายตลิ่ง ที่ป่าช้า ทางบก ทางน้ํา สวนสาธารณะ ที่

เลี้ยงสัตว์ และที่สาธารณะประจําตําบลหรือหมู่บ้าน

ข้อ ๗ นายอําเภอและ อปท.ไม่มีอาํนาจใช้ หรือยินยอมให้บุคคลอืน่ใช้ที่ดินอัน

เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็น

ชอบจาก ผวจ.และปฏิบัติตาม ป.ที่ดิน กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และระเบียบที่

กระทรวงมหาดไทยกําหนด



มาตรา ๑ ในประมวลกฎหมายนี้

“ที่ดิน” หมายความว่า พื้นที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึง 

ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ เกาะ และที่

ชายทะเลด้วย

ประมวลกฎหมายที่ดิน



๑.พื้นผิวโลกอันเป็นที่ดินใต้ทะเลเป็น “ที่ดิน” ตามประมวลกฎหมาย

ที่ดิน

๒.สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นเป็นทรัพย์สินของรัฐที่กฎหมาย

กําหนดให้มีไว้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์

ร่วมกัน สาธารณสมบัติของแผ่นดินต่าง ๆ จึงต้องคงสภาพเดิมไว้ตามที่

กฎหมายกําหนด จะนําไปใช้เพื่อการอื่นใดมิได้ เว้นแต่เป็นการใช้ 

“ชั่วคราว” ที่ไม่ทําลายวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีสาธารณสมบัติของ

แผ่นดินดังกล่าวขึ้น

ความเห็นกฤษฎีกา(ที่ประชุมใหญ่) 

เรื่อง สภาพทางกฎหมายของพื้นที่ดินที่ได้ถมขึ้นจากทะเล เรื่องเสร็จที่ ๑๔๑/๒๕๓๗ 



“ที่ดิน” ตามที่กําหนดในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ

อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ จึงหมายความรวมถึงทะเลและ

พื้นที่ดินที่อยู่ใต้ทะเลภายใต้อธิปไตยของประเทศไทย

ความเห็นกฤษฎีกาเรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายของคําว่า “ที่ดิน” 

ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เรื่องเสร็จที่ ๔๗๐/๒๕๔๙



พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

(๑) “ป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ยัง

มิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน



พรบ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่พื้นที่ป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์อยู่

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือป่าให้บรรดาอํานาจหน้าที่ของอธิบดี

กรมป่าไม้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือกฎหมายว่า

ด้วยป่าไม้เป็นอํานาจหน้าที่ของอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่ง



พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕

ประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขต

พื้นที่และมาตรการคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อําเภอ

บ้านแหลม อําเภอเมืองเพชรบุรี 

อําเภอท่ายาง และอําเภอชะอํา 

จังหวัดเพชรบุรี อําเภอหัวหิน 

และอําเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓



พรบ.การเดินเรือในน่านน้ําไทย พ.ศ.๒๔๕๖

มาตรา ๑๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอืน่ใดล่วงล้ําเข้าไปเหนือน้ํา ใน

น้ํา และใต้น้ํา ของแม่น้ํา ลําคลอง บึง อ่างเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจร

ของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ําไทย

หรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว เว้นแตจะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า

มาตรา ๑๒๐ ให้เจ้าท่ามีหน้าที่ดูแล รักษาและขุดลอกร่องน้ํา ทางเรือเดิน แม่น้ํา 

ลําคลอง ทะเลสาบและทะเลภายในน่านน้ําไทย



แนวทางกําหนดเขตเพาะเลีย้งสัตว์น้ําควบคุมของ จ.เพชรบุรี

• คกก.ประมงประจําจว. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ(คอก.)(ประมงจังหวัดเป็น

ประธาน) มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอนุกรรมการ เพื่อศึกษาข้อมูลรายละเอียด 

• ศึกษาข้อกําหนด เงื่อนไขการเลี้ยงตามกม.การประมงฉบับเดิม ซึ่งมีผลบังคับใช้

จนถึงปัจจุบัน

• คอก.ลงพื้นที่สํารวจสภาพพื้นที่ และปัญหาการเลี้ยง

• คอก.ประชุมเพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเสนอเรื่อง

เข้า คกก.

• เมื่อประชุม คกก. การพิจารณาก็จะมีการลงมติ และผ่านได้อย่างรวดเร็ว



พื้นที่อนุญาตการเลี้ยงหอยทะเลเดิมของจ.เพชรบุรี

- กรมประมงอนุญาตไว้ ๑ 

แห่ง ๖๒๕ ไร่

- จังหวัดเพชรบุรีประกาศ

ที่อนุญาตเลี้ยงหอยไว้ ๒ 

แห่ง

๑.ที่เลี้ยงหอยแครง 

ลว. ๘ ก.ย.๒๔๙๕ 

พื้นที่ ๙,๐๐๐ ไร่

๒.ที่เลี้ยงหอยทะเล 

ลว. ๔ ก.ค.๒๕๕๑ 

พื้นที่ ๑๕,๔๖๐ ไร่ 



ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตเพาะเลี้ยงหอยทะเล ตามม.๑๗๕

ประเภทหอย ผู้แจ้งขอเลี้ยง 

(ราย)

จํานวน

(แปลง)

พื้นที่

 (ไร่)

หอยแครง ๔๒๔ ๔๖๓ ๘,๖๙๕

หอยแมลงภู่ ๕๙๕ ๖๒๔ ๔,๕๓๗

หอยตลับ ๓๒ ๓๒ ๕๕๙

หอยนางรม ๒๐ ๒๓ ๒๒๕

รวม ๑.๐๗๑ ๑,๑๔๒ ๑๔,๐๑๖



เงื่อนไขให้ผู้รับอนุญาตเลี้ยงหอยต้องปฏิบัติ(ตามประกาศเดิม)

๑.ห้ามปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรในแปลงเลี้ยงหอย

๒.เว้นระยะห่างระหว่างแปลงเลี้ยงหอย ไม่น้อยกว่า 5 เมตร

๓.ต้องมีหลักเขตของแปลงเลี้ยงหอยแต่ละแปลงที่ชัดเจน

๔.คอกหอยแครงต้องอยู่ห่างจากป่าชายเลน ไม่น้อยกว่า 

๕.ต้องไม่เลี้ยงหอยในเขตร่องน้ําเดินเรือ

๖.กําหนดขนาดกระเตงเฝ้าหอย ไม่เกิน ๓๖ ตรม. ๔๐ เมตร



ปัญหาการเลี้ยงหอยพื้นที่อนุญาตให้เลี้ยงหอยเดิม

๑. มีการใช้เสาไฟฟ้าหรือเสาปูน ประมาณ ๑,๖๕๑ ต้น (จังหวัดเพชรบุรีมีหนังสือ

แจ้งให้รื้อถอนแล้ว)
๒. เสากะเตงเป็นเสาปูน – คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่า การเลี้ยงหอยแครง

จําเป็นต้องมีกะเตงเฝ้าหอย และสมควรจะอนุโลมเสาปูนให้เพื่อความปลอดภัย หาก

สามารถให้มีกะเตงได้ตาม พรบ.การเดินเรือฯ

๓. มีการใช้ยางรถจักยานยนต์เลี้ยงหอยแมลงภู่ (กรมประมงได้มีการประชุม

พิจารณาเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีมติไม่ให้ใช้ยางรถจักรยานยนต์ในการ

เพาะเลี้ยงหอยทะเล เพราะยางรถจักยานยนต์มีสารที่ก่อให้เกิดอันตราย)



๔.กะเตง มีขนาดไม่เกิน ๓๖ ตารางเมตร (ประกาศจังหวัดเพชรบุรี ลว. ๑๑ ธ.ค.
๒๕๕๑)
๕.หอยตายเกือบทุกปี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙-ปัจจุบัน โดยเฉพาะช่วงเดือนกันยายน-
พฤศจิกายน และเกษตรกรเรียกร้องเงินช่วยเหลือเยียวยา

๖. การปลูกสร้างกระเตงเฝ้าหอยลักษณะเป็นการถาวรในพื้นที่เลี้ยงหอย

๗.มีการร้องเรียนการเลี้ยงหอยนอกเขตอนุญาต

๘.การเลี้ยงหอยแครงชิดป่าชายเลน

๙. พื้นที่ทับซ้อนกันของแนวเขตการเลี้ยงหอยแมลงภู่ 

๑๐.การเลี้ยงหอยชนิดอื่นๆ ในพื้นที่อนุญาตเลี้ยงหอยแครง 



คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าสมควรพิมพ์คําเตือน

เกษตรกรไว้ท้ายใบอนุญาต หรือให้เกษตรกรปรับเปลี่ยน

ระยะเวลาการเลี้ยง โดยหลีกเลี่ยงช่วงเวลาดังกลา่ว  และงดเว้น

การช่วยเหลือเยียวยา กรณีหอยตาย

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าผู้ขออนุญาตยัง

ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย



ตัวอย่างคําเตือน

เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสําหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม ประเภท การ

เพาะเลี้ยงหอยทะเลที่คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดเพชรบุรีประกาศขึ้นนี้ เป็นที่จับ

สัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน แต่ได้มีการอนุญาตให้เลี้ยงหอยทะเลตาม

กฎหมายว่าด้วยการประมงมาตั้งแต่ปี ๒๔๙๕ ปัจจุบันมีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากเดิม

มากและมีปัจจัยความเสี่ยงที่จะทําให้หอยทะเลตายด้วยสาเหตุหลายประการ อาทิ น้ําเสีย

หรือน้ําจืดไหลลงมาก(น้ําเบียด) แพลงค์ตอนบูม(ขี้ปลาวาฬ) เป็นต้น ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่าง

ยิ่งต่อการเพาะเลี้ยงหอยทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือน

ตุลาคมของทุกปี หากคณะกรรมการฯ ไม่ประกาศให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงหอยทะเล อาจทํา

ให้เกษตรกรบางรายไม่มีอาชีพ หรือขาดรายได้ หรือหากประกาศกําหนดเงื่อนไขให้เลี้ยง

เป็นบางช่วงเวลา อาจจะมีผู้ฝ่าฝืน เลี้ยงในช่วงเวลาที่ห้ามเลี้ยงได้ ซึ่งจะเป็นความผิดที่

พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถพักใช้ เพิกถอนใบอนุญาต หรือปรับได้ 



ดังนั้น เพื่อไม่เป็นภาระทางงบประมาณของทางราชการในการช่วยเหลือ

เยียวยา จึงแจ้งเตือนให้ผู้รับอนุญาตหลีกเลี่ยงการเลี้ยงที่จะเผชิญความเสี่ยงต่างๆ ที่ทํา

ให้หอยทะเลตาย และให้ใช้การเลี้ยงควบคู่กับการเลี้ยงในบ่อดินหรือวิธีอื่น ทั้งนี้ หากมี

เหตุการณ์ที่ทําให้หอยทะเลตาย ทางราชการจะไม่ดําเนินการเยียวยาในทุกกรณี

ลงชื่อ...................................................

(...........................................................)

ผู้รับใบอนุญาต



กะเตง ถือว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ําลําน้ํา ต้องให้ผู้ปลูกสร้างมา

แจ้งต่อสํานักงานเจ้าท่าฯ ทั้งนี้ หากคณะกรรมการฯเห็นว่ากะเตงมีความจําเป็น

ต่อการเลี้ยงหอย สํานักงานเจ้าท่าฯ จะเสนอไปยังกระทรวงคมนาคม เพื่อหา

ช่องทางตามมาตรา ๑๙ ให้สามารถมีกะเตงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อวินิจฉัยของ

กระทรวงคมนาคม และคณะอนุกรรมการฯ เห็นว่า หากกระทรวงคมนาคมมี

ความเห็นว่าไม่ต้องรื้อถอนกะเตง ก็สมควรควบคุมไม่ให้มีการก่อสร้างหรือต่อ

เติมกะเตงเพิ่มเติม สมควรให้มีกะเตงเดียวเฝ้าหอยหลายแปลง(ระบบกลุ่ม)
ร่องน้ํา ควรมีการเว้นระยะร่องน้ําให้เรือเดินสะดวกและตรวจสอบ

ไม่ให้มีการรุกล้ําร่องน้ํา

ความเห็นของคกก.ฯเกี่ยวกับพรบ.การเดินเรือในน่านน้ําไทย พ.ศ.๒๔๕๖



พื้นที่เลี้ยงหอยทะเลต้องไม่อยู่ในเขตป่าชายเลน และต้องอยู่

ห่างจากป่าธรรมชาติไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร ซึ่งจากการตรวจสอบ

ร่วมกับหัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ ปรากฏว่ามีพื้นที่

เลี้ยงหอยบางส่วนของเกษตรกร จํานวน ๔ ราย ที่อยู่ในเขตป่าชายเลน

ที่ได้รับผลกระทบ

ความเห็นของคกก.เกี่ยวกับพรบ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔

(ป่าชายเลนตามมติ คณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๓)



การพิจารณาอนุญาตต้องยึดตามระเบียบและเงื่อนไขที่ผู้รับ

อนุญาตต้องปฏิบัติ ดังนั้น กรณีผู้ที่กระทําผิดเงื่อนไขการเลี้ยงเดิม 

เช่น ใช้เสาปูน/เสาไฟฟ้า ยางรถจักรยานยนต์ เป็นต้น ผู้อนุญาตต้อง

ให้ผู้ยื่นคําขอไปปรับปรุงแก้ไขในพื้นที่แปลงเลี้ยงหอยให้ถูกต้องก่อน 

จึงจะพิจารณาออกใบอนุญาต ถ้าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ก็จะต้องไม่

อนุญาต

แนวทางการพิจารณาออกใบอนุญาต



พื้นที่อนุญาตให้เลี้ยงหอยเดิม

ให้กําหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงหอยทะเลได้ แต่การเลี้ยงต้องไม่ขัดกับ

เงื่อนไขตามประกาศกรมประมง รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ เช่น  

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย พ.ศ.๒๔๕๖ และ

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ (ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี)

มติ คกก.ประมงประจํา จ.พบ.  ๒๑ มี.ค.๖๐ เห็นชอบให้กําหนด
เขตเพาะเลีย้งสัตว์น้ําควบคุม(หอยทะเล) 



พื้นที่นอกเขตอนุญาตให้เลี้ยงหอยเดิม

๑. ขอให้ไปศึกษาข้อมูล ความจําเป็นว่าต้องมีพื้นที่เพิ่มหรือไม่

๒. ความต้องการของพี่น้องประชาชน 

๓. ป้องกันการบุกรุกเพิ่ม



ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพ.ศ. ๒๕๔๘

“โครงการของรัฐ” หมายความว่า การดําเนินโครงการของหน่วยงานของ

รัฐอันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคม ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินการโดย

หน่วยงานของรัฐหรือโดยวิธีการให้สัมปทานหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นทํา 

ทั้งนี้ บรรดาที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อคุณภาพสิง่แวดล้อม สุขภาพ

อนามัย วิถีชีวิต หรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น



ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่แก่ประชาชน (ตามข้อ๗)

1. เหตุผลความจําเป็น  และวัตถุประสงค์ของโครงการ

2. สาระสําคัญของโครงการ

3. ผู้ดําเนินการ

4. สถานที่ที่จะดําเนินการ

5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการ

6. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ
7. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ปชช. รวมทั้งมาตรการป้องกัน

    แก้ไข หรือเยียวยา

8. ประมาณการค่าใช้จ่ายและที่มาของเงิน



ข้อเสนอแนะ

• องค์ประกอบของ คกก.ประมงประจําจังหวัด มีหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับทะเล ดังนั้น ประมงจังหวัดต้องศึกษากฎหมายต่างๆ ที่บังคับใช้ใน

พื้นที่ที่จะกําหนดเขตเพาะเลี้ยงฯด้วย

• ทะเลเป็นที่จับสัตว์น้ําที่ชาวประมงมีสิทธิทําการประมงภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมาย

กําหนด ดังนั้น การนําพื้นที่ทะเลไปกําหนดเป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม

ย่อมกระทบสิทธิของชาวประมง อาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยดังเช่น

กรณีอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี

• การบริหารจัดการพื้นที่เพาะเลี้ยงจําเป็นต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน(มาก

ที่สุด) ตามกฎหมายทุกฉบับที่มีผลบังคับใช้ในพื้นที่ที่จะประกาศดังกล่าว



ขอบคุณครับ


