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การดําเนินงานในภาพรวมของการกําหนดกิจการการเพาะเลีย้งสตัวน้ําควบคมุ 

และ แนวทางการดําเนินงานของพนักงานเจาหนาทีก่รมประมงตามมาตรา 76 

และ 77 แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558  

ที่เก่ียวของกับการเพาะเลีย้งสตัวน้ําควบคมุ 
 

โดย 

นายบัญชา สุขแกว 

ผูอํานวยการกองวิจัยและพฒันาการเพาะเลีย้งสัตวน้ําชายฝง 

กรมประมง 
 

31 มกราคม 2561 

ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด กรุงเทพมหานคร 



ชื่อ   นายบัญชา สขุแกว                        

โทร.   085-0706472 

อีเมล   banchas@fisheries.go.th 

การศึกษา  ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการประมง/นติิศาสตรบัณฑิต/ปริญญาโทพัฒนาสังคม  

ม.เกษตรศาสตร/ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน ม.ธรรมศาสตร/ บัณฑิตทางกฎหมายปกครองจาก

ศาลปกครอง/ประกาศนียบัตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนชั้นสูง สถาบันพระปกเกลา/

นบส.กษ. /นบส.กพ. 

ทํางาน   ประมงอําเภอ/เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน/หัวหนาฝายปราบปรามการประมง/

นิติกร/ผูอํานวยการสวนอนุญาตและจัดการประมง/ประมงจังหวัดจันทบรุี/ประมงจังหวัดชลบุรี  

ตําแหนงปจจุบัน   ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

(ผูอํานวยการระดับสูง) 

ประวัติวิทยากร 



∗  จัดระเบียบการประมงในประเทศไทยและในนานน้ําทัว่ไป 

∗  ปองกันไมใหทาํการประมงโดยไมชอบโดยกฎหมาย 

∗  รักษาทรพัยากรสัตวน้ําใหอยูในภาวะทีเ่ปนแหลงอาหารของมนุษยชาต ิ

 อยางยั่งยืน 

∗  รักษาสภาพสิง่แวดลอมในดาํรงอยูในสภาพทีเ่หมาะสมตามแนวทาง  

 กฎเกณฑ และมาตรฐานทีเ่ปนทีย่อมรับนับถือในนานาประเทศ 

จุดมุงหมายของพระราชกําหนดการประมง  

พ.ศ. 2558  



1. กรรมการโดยตําแหนง โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน / ผูแทน

กระทรวงทรัพยากรฯ /ผูแทนเจาทา/อัยการจังหวัด /พาณิชยจังหวัด / นายอําเภอ / 

นายก อบจ. / ประธานสภาเกษตร /ผูแทนกองทัพเรือ /โดยประมงจังหวัดเปน

เลขานุการ (10 ตําแหนง) 

2. ผูทรงคุณวุฒิ ไมเกิน 13 คน ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงต้ัง 

3. มีวาระดํารงตําแหนง 2 ป 

 

คณะกรรมการประมงประจําจังหวัด 



∗ มาตรา 28  
(1) รวบรวมขอเสนอแนะและเสนอแนวทางในการสงเสริมอาชีพการประมง การจัดการ

การบํารุงรักษา การอนุรักษ การฟนฟู และการใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ําของ

องคกรชุมชน ประมงทองถ่ินในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเสนอตอคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณา

จัดทํานโยบายตามมาตรา 19 (1) 

(2) พิจารณาและเสนอแนวทางในการพัฒนาหรือแกไขปญหาการประมง หรือการจัดการ 

การบํารุงรักษา การอนุรักษ การฟนฟู และการใชประโยชนในที่จับสัตวน้ําในเขตพ้ืนที่ที่

รับผิดชอบเสนอตอ รัฐมนตรี คณะกรรมการ หรืออธิบดี 

(3) ออกประกาศตามมาตรา 56 มาตรา 71 และมาตรา 77 โดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 

(4) ดําเนินการอื่นตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 

หนาท่ีคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด 



∗มาตรา 77 

    - ออกประกาศพื้นท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม  

        ( อํานาจโดยแทไมตองขออนุมัติรัฐมนตรี) 
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หนาท่ีคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด 

 



โครงสรางการบรรยาย 

ม.76: กฎกระทรวงฯ 

สัตวนํ้าควบคุม 
ม.77: คกก.ประมงฯ 

ประกาศกําหนดเขตฯ 

ม.78: อธป. 

กําหนดขอปฏิบัติ 
ม.79: การเพาะเลี้ยง 

สัตวนํ้าในพ้ืนท่ี 

สาธารณสมบัติแหง

แผนดิน 

ม. 91: 

APD 

ม.102: อธป  

ออกระเบียบปฏิบัติ

ของเจาหนาท่ี 

-- กุงทะเล --- 
-- ชายฝง 

-- น้ําจืด 
-- กุงเครยฟชทกุชนิด 

-- จระเขทุกชนิด 

-- หอยทะเลในพ้ืนที่ 

   สาธารณฯ 

-- สัตวน้ําในกระชัง 

   ในพ้ืนที่สาธารณฯ 

ผอ. กพช. ผชช. พุทธ 

1. จดแจง 

2. แหลงที่มาสัตวน้ํา 

3. อาหารที่ใช 

4. ยา เคมีภัณฑ 

สารอันตราย 

5. การจัดการน้ําทิ้ง 

6. การปองกันน้ํา

ร่ัวไหล 

7. กําหนดเร่ืองอ่ืนๆ 

การจัดทํา

หนังสือกํากับ

การซื้อขาย 

(APD) 

กบม. 

 การเขาไปใน

สถานที่ 

 การคน 

 การยึด หรือ

อายัดเอกสาร

หลักฐาน 

 การเก็บตัวอยาง

สัตวน้ํา 

ผลิตภัณฑ 

 การทําลายยา 

และเคมีภัณฑ 

 การดําเนินคดี

ตามกฎหมาย 

ผอ. กพช. 

ห.กวค. 
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การดําเนนิงานของกรมประมงในการกําหนดกจิการ 

การเพาะเลี้ยงสัตวน้าํควบคมุ 

• กรณีการเพาะเลีย้งกุงทะเล 

กษ. ออกประกาศกฎกระทรวง กําหนดให “กิจการการเพาะเลี้ยงกุงทะเล” เปน

กิจการการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าควบคุม ตามมาตรา 76 (ลว. 4 พ.ค. 2559) 

 คณะกรรมการประมงประจําจงัหวัด จํานวน 17 จังหวัด ออกประกาศ

คณะกรรมการประมงประจําจงัหวัด “กําหนดเขตพ้ืนท่ีการเพาะเลี้ยงกุงทะเล” 

ตามมาตรา 77 (ขอมูลวันท่ี 30 มกราคม 2561) 

 กปม. ออกประกาศกรมประมง “กําหนดใหผูประกอบกิจการการเพาะเลีย้งสตัวนํ้า

ควบคุมตองจัดทําหนังสือกํากับการซื้อขายสัตวนํ้า (APD)” (ลว. 11 พ.ค. 59) 

 กปม. ออกประกาศกรมประมง (ฉบับท่ี 2) “กําหนดใหผูประกอบกิจการการ

เพาะเลี้ยงกุงทะเลเทาน้ันตองจัดทําหนังสือกํากับการซื้อขายสัตวนํ้า (APD)”  
(ลว. 27 พ.ค. 2559) 





มีปญหากรณีพ้ืนท่ีซอนทับระหวาง  

“เขตการเพาะเลี้ยงกุงทะเล ตาม พรก. การประมง พ.ศ. 2558” และ  

“เขตระงับใชความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในพ้ืนท่ีนํ้าจืด  

ตาม พรบ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535” 

กปม. เสนอใหออกกฎกระทรวง กําหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าควบคุมใหม 

กรณีการเพาะเลี้ยงกุงทะเล 

การเพาะเลี้ยงกุงทะเล 

ในพ้ืนท่ีชายฝง 

การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าโดยใชความเค็ม

ในพ้ืนท่ีนํ้าจืด 

อยูในขั้นตอนเสนอ ครม. พิจารณา  

คาดวาจะสามารถออกกฎกระทรวงฯ ได

ภายในเดือน ก.พ. 2561 

คณะทํางานระดับกระทรวงฯ อยูระหวาง

พิจารณารางกฎกระทรวง และรายละเอียด

ท่ีเก่ียวของ 







การประกาศเขตพ้ืนท่ีการเพาะเลี้ยงกุงทะเล ตามมาตรา 77 

เมื่อมีการออกประกาศกฎกระทรวง (ฉบับใหม) 

พ้ืนท่ีดําเนินการ 

การเพาะเลี้ยงกุงทะเล 

ในพ้ืนท่ีชายฝง 

การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าโดยใชความเค็ม

ในพ้ืนท่ีนํ้าจืด 

“พ้ืนท่ีชายฝง” ท่ีกําหนดไวตามแผนท่ี

ทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดใหบอ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเปนแหลงกําเนิด

มลพิษท่ีจะตองถูกควบคุมการปลอยน้ํา

เสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสู

สิ่งแวดลอม ลว. 28 กันยายน 2548 

พ้ืนท่ีท่ีนอกเหนือจากพ้ืนท่ีชายฝง  

ตามแผนท่ีทายประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติฯ เร่ือง กําหนดใหบอ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเปนแหลงกําเนิด

มลพิษท่ีจะตองถูกควบคุมการปลอยน้ํา

เสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสู

สิ่งแวดลอม ลว. 28 กันยายน 2548 



เสนแบงเขตพ้ืนที่ชายฝงและ

พ้ืนที่น้ําจืด 

เสนขอบพ้ืนที่ชายฝง 

จันทบุรี 



การดําเนินการของคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด 

ในการประกาศเขตเพาะเลี้ยงกุงทะเลในพื้นท่ีชายฝง 

      กรมประมงจัดทําแนวทางดําเนินการประกาศเขตเพาะเลี้ยงกุงทะเลในพ้ืนที่ชายฝง 

ตามมาตรา 77 ดังนี้ 

     1. ควรมีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาเขตการเพาะเลี้ยงกุงทะเลในพ้ืนที่ชายฝง 

     2. พ้ืนที่ที่ประกาศกําหนดใหเปนเขตการเพาะเลี้ยงกุงทะเลในพ้ืนที่ชายฝง 

         - เปนพ้ืนที่ชายฝง ตามแผนที่ทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมฯ  

         - ไมเปนพ้ืนที่หามตามกฎหมายอื่น  

     3. พิจารณาขอมูลประกอบการกําหนดเขตการเพาะเลี้ยงกุงทะเลในพ้ืนที่ชายฝง  

ที่กําหนดไวในขางตน และตองตรวจสอบพ้ืนที่ที่ประสงคจะออกประกาศกําหนดเขตฯ

กับหนวยงานที่เกี่ยวของกอนออกประกาศฯ เพ่ือปองกันมิใหเกิดปญหาการทับซอนของ

พ้ืนที่หามตามกฎหมายอื่น 

 



แนวทางดําเนินการประกาศเขตเพาะเลีย้งกุงทะเลในพืน้ที่ชายฝง  

ตามมาตรา 77 (ตอ) 

    4. จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด กรณีที่คณะกรรมการฯ ได

ประกาศเขตการเพาะเลี้ยงกุงทะเลไปแลว ให ดําเนินการยกเลิกประกาศเดิม  

(ปจจุบันมีจํานวน 17 จังหวัด) 

     5. กรณีที่มีความจําเปนตองออกประกาศเขตในพ้ืนที่ทับซอนของหนวยงานอื่น  

ใหนําสภาพปญหาการทับซอนของพ้ืนที่เขาหารือแกไขในที่ประชุมคณะกรรมการ

ประมงประจําจังหวัดเพ่ือพิจารณาและใหยื่นขออนุญาตจากหนวยงานที่กํากับดูแล 

กอนออกประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด 

    6. การประกาศเขตฯใหประกาศในระดับตําบล หากตํ่ากวาระดับตําบลใหจัดทํา 

แผนที่แนบทายการประกาศเขต 



“พ้ืนท่ีชายฝง” ตามแผนท่ีทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เร่ือง กําหนดให 

บอเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงเปนแหลงกําเนิดมลพิษท่ีจะตองถูกควบคุมการปลอยนํ้าเสียลงสู

แหลงนํ้าสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม ลว. 28 กันยายน 2548 
กรณีตัวอยาง 



กรณีตัวอยาง 



กรณีตัวอยาง 



กรณีตัวอยาง 



กรณีตัวอยาง 

จันทบุรี 

มาตรา 9 ระงับใชความเค็มในพื้นท่ี

ดังตอไปน้ี 

1. ทองท่ีอําเภอมะขาม อําเภอโปง 

นํ้ารอน อําเภอสอยดาว อําเภอแกง

หางแมว และอําเภอเขาคิชฌกูฏ 

2. ทองท่ีอําเภอเมือง อําเภอทาใหม 

อําเภอแหลมสงิห อําเภอขลงุ และ

อําเภอนายายอาม และพื้นท่ีนํ้าจืด 

ท่ีเปนแหลงเพาะปลูกพืช แหลงเลี้ยง

สัตวและประมงนํ้าจืด แหลงนํ้าจืด

ธรรมชาติ และแหลงชุมชน 



มาตรา ๑๐๒ ในการปฏิบตัหินาทีต่ามพระราชกาํหนดนี้ใหพนักงานเจาหนาที่

มีอํานาจ ดังตอไปนี้ 

(๓) เขาไปในสถานทีป่ระกอบกจิการหรือสถานทีท่ีเ่กีย่วกบัการประกอบ

กิจการทีต่องมีการควบคมุตามมาตรา ๗๖ ในระหวางเวลาทาํการ เพือ่

ตรวจสอบและควบคมุใหการเปนไปตามพระราชกาํหนดนี ้

(๖) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลกัฐานทีเ่กีย่วของกบัการกระทาํความผิด

ตามพระราชกาํหนดนีเ้พือ่ประโยชนในการตรวจสอบหรือดาํเนินคดี 

(๗) เก็บตัวอยางสัตวน้ําหรอืผลติภณัฑสัตวน้ํา หรือวัตถุใด ๆ เพื่อนําไป

ตรวจสอบ หรือตรวจวิเคราะหเพือ่ตรวจสอบและควบคมุใหการเปนไปตาม

พระราชกาํหนดนี ้

หมวด ๙ พนักงานเจาหนาท่ี 



(๙) ยึดหรืออายัดยา เคมีภัณฑ หรือสารอันตรายอ่ืนใดทีมี่เหตอัุนควรสงสยัวาเปน

ยา เคมีภัณฑหรอืสารอันตรายทีใ่ชหรอืจะใชในการเพาะเลีย้งสตัวน้ําโดยฝาฝนขอ

หามตามมาตรา ๗๘ (๔) 

 ในกรณทีีส่ตัวน้าํหรือผลติภณัฑสตัวน้าํ ยา เคมีภัณฑ หรือสารอันตราย

อ่ืนใดที่พนกังานเจาหนาที ่ไดยึดหรืออายัดไวตาม (๘) หรือ (๙) มีสภาพทีอ่าจ

เปนอันตรายตอรางกายของมนุษยหรอืตอสตัวน้ําอ่ืนหรือสิง่แวดลอมของสตัวน้าํ 

หรือตอทรพัยสินของบคุคลหรือสาธารณสมบัต ิใหอธิบดีมีอํานาจสั่งทาํลายหรือ

จัดการอยางอ่ืนตามทีเ่หน็สมควร 

หมวด ๙ พนักงานเจาหนาท่ี 





มาตรา ๑๔๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๗๗ หรือมาตรา ๗๙ หรือไมปฏิบัตติามมาตรา 

๗๘ (๑) (๕) (๖) หรือ (๗) ตองระวางโทษปรบัตัง้แต 10,000-100,000

บาท และปรบัวันละ 10,000 บาทตลอดระยะเวลาทีมี่การฝาฝน รวมทั้งตอง

ดําเนินการฟนฟหูรือชาํระคาใชจายในการฟนฟทูีจ่ับสัตวน้ําหรอืสภาพ

สิ่งแวดลอมที่ไดรบัผลกระทบจากการดาํเนนิการใหกลบัสูสภาพตามธรรมชาติ 

 

มาตรา ๑๕๐ ผูใดไมปฏิบัตติามมาตรา ๗๘ (๒) (๓) หรือ (๔) ตองระวางโทษ

ปรับตัง้แต 30,000-300,000บาท 

26 

หมวด ๑๑ บทกําหนดโทษ 



การดําเนินงานตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

เก่ียวกับกิจการการเพาะเลี้ยงกุงทะเลในพ้ืนท่ีชายฝง 

กําหนดใหการเพาะเล้ียงกุงทะเลในพ้ืนท่ีชายฝง 

เปนกิจการการเพาะเล้ียงสัตวน้ําควบคุม ตามมาตรา 76 

กรมประมงจัดทําแนวทางพิจารณา 

กําหนดเขตการเพาะเลี้ยงฯ ตามมาตรา 77 

พ้ืนที่ประกาศเน่ืองจากเปนพ้ืนที่หามเลี้ยงตามกฎหมาย 

- พื้นที่ปาไม ตาม พ.ร.บ.ปาไม  

- พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ตาม พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ  

- พื้นที่อุทยาน ตาม พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ  

- พื้นที่ ตาม พ.ร.บ. การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล

และชายฝง 

- เขตรักษาพันธุสัตวปา ตามพ.ร.บ. สงวนและคุมครองสัตวปา  

- พื้นที่หามทําการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ตาม พ.ร.บ. การผังเมือง 

- พื้นที่ชุมน้ํา ตามอนุสัญญาแรมซาร 

- เขตอนุรักษน้ําดิบเพื่อการประปานครหลวง  

- พ.ร.บ. การประปาสวนภูมิภาค พ.ศ.2522 

- พ.ร.บ. การชลประทาน พ.ศ. 2485 

- กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

พ้ืนที่ประกาศเปนเขตการเพาะเลี้ยงกุงทะเลในพ้ืนที่

ชายฝง 

- พื้นที่ชายฝงตามแนบทายประกาศกระทรวงทรัพฯ 

เร่ือง กําหนดใหบอเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงเปน

แหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้าํ

เสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม  

- ลงวันที่ 28 กันยายน 2548  

คกก.ประมงประจําจังหวัด 23  จังหวัด  

พิจารณาและประกาศกําหนดเขตการเพาะเลี้ยงฯ  

ผปก. เลี้ยงนอกเขตฯ ผปก. เลี้ยงในเขตฯ 

เลิกเลี้ยง เลี้ยงตอ 

เยียวยา บทกําหนดโทษ 

ตามมาตรา 149 

ปฏิบัติตาม ม.78 ไมปฏิบัติตาม ม.78 

บทกําหนดโทษ 

ตามมาตรา 149 

บทกําหนดโทษ 

ตามมาตรา 150 

กรมประมงประกาศขอปฏิบัติสําหรับ 

ผูประกอบกิจการฯ ตามมาตรา ๗๘ 

กรมประมงออกระเบียบ 

ใหพนักงานเจาหนาท่ี 

ถือปฏิบัติ ตามมาตรา ๑๐๒ 

พนักงานเจาหนาท่ี 

ตรวจ ติดตาม กํากับ

ดูแลใหเปนไปตาม

มาตรา 78 



ตอบขอซักถาม 


	การดำเนินงานในภาพรวมของการกำหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม และ แนวทางการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่กรมประมงตามมาตรา 76 และ 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 �ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
	ชื่อ  	นายบัญชา สุขแก้ว                       �โทร.  	085-0706472�อีเมล์  	banchas@fisheries.go.th�การศึกษา  ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการประมง/นิติศาสตร์บัณฑิต/ปริญญาโทพัฒนาสังคม �ม.เกษตรศาสตร์/ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน ม.ธรรมศาสตร์/ บัณฑิตทางกฎหมายปกครองจากศาลปกครอง/ประกาศนียบัตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนชั้นสูง สถาบันพระปกเกล้า/นบส.กษ. /นบส.กพ.�ทำงาน   ประมงอำเภอ/เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน/หัวหน้าฝ่ายปราบปรามการประมง/นิติกร/ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตและจัดการประมง/ประมงจังหวัดจันทบุรี/ประมงจังหวัดชลบุรี �ตำแหน่งปัจจุบัน   ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง�(ผู้อำนวยการระดับสูง)
	จุดมุ่งหมายของพระราชกำหนดการประมง �พ.ศ. 2558 
	คณะกรรมการประมงประจำจังหวัด
	หน้าที่คณะกรรมการประมงประจำจังหวัด
	หน้าที่คณะกรรมการประมงประจำจังหวัด�
	Slide Number 7
	หมวด 6 �การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
	การดำเนินงานของกรมประมงในการกำหนดกิจการ�การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	การดำเนินการของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด�ในการประกาศเขตเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่ชายฝั่ง
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28

