
 
 
 

แนวทางการด าเนินงานตามมาตรา 91  
แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  

ในการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของกุ้งทะเล 
 

นางกฤษณา จันทร์แก้ว 
 

กลุ่มวิจัยการจัดการระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 



    มาตรา 91 แห่งพรก.การประมง พ.ศ.2558 
 

 มาตรา 91เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นแหล่งที่มาของ
สัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าอธิบดีมีอ านาจก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าควบคุมตามมาตรา 76 ต้องจัดท าหนังสือก ากับการ
ซื้อขายสัตว์น้ าให้แก่ผู้ซื้อ ตามแบบและรายการที่อธิบดี
ประกาศก าหนด 
 เมื่อผู้ซื้อสัตว์น้ าตามวรรคหนึ่ง ขายหรือส่งมอบสัตว์
น้ านั้นให้บุคคลอื่นให้กรอกข้อมูลในแบบรายการตามวรรค
หนึ่งระบุผู้ซื้อหรือผู้รับมอบสัตว์น้ านั้นทุกทอดไป 



     มาตรา 156 และ157 แห่งพรก.การประมง พ.ศ.2558 
 

 มาตรา 156 ผู้ประกอบกิจการแพปลา ผู้ประกอบ
กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ต้องมีการควบคุม หรือผู้ซื้อ
สัตว์น้ าจากบุคคลดังกล่าวผู้ใดไม่จัดท าหนังสือก ากับการซื้อ
ขายสัตว์น้ าหรือจัดท าเอกสารหรือกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ หนึ่งหมื่นบาท ถึง หนึ่งล้านบาท 
 มาตรา 157 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า หรือแปรรูป
สัตว์น้ า ผู้ ใดไม่จัดท าหลักฐานเพื่อการสืบค้นหรือ ท า
หลักฐานเพื่อการสืบค้นเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 
หนึ่งแสนบาท ถึง สองล้านบาท 



 

 

 

ประกาศกรมประมง 
เรื่อง ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม

ต้องจัดท าหนังสือก ากับ การซื้อขายสัตว์น้ า พ.ศ.2559 



ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการ 
การเพาะเล้ียงสัตว์น้ าควบคุมต้องจัดท าหนงัสือก ากับ 

การซื้อขายสัตว์น้ า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 

 

  

 

 



แผนผังการซื้อขายกุ้งทะเล 
 

 

 



แนวปฏิบัติ 



แนวปฏิบัติ 



พัฒนาระบบยืนยันสิทธิ์ ด้วยตนเอง 

ในฐานข้อมูล มีข้อมูลรายบุคคล 214 ราย และนิติบุคคล 12 ราย  
ซึ่งมีจ านวนฟาร์ม มากกว่าจ านวนราย 



ร่าง ประกาศกรมประมง 
• ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

– ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน์้า้ กรณีการ
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลประเภท โรงเพาะฟัก โรง
อนุบาล โรงเพาะฟกัและอนุบาล และฟาร์มเลี้ยง 

• ผู้ประกอบกิจการต่อเนื่อง 
– ผู้ประกอบกิจการต่อเนื่องจากการเพาะเลี้ยงกุ้ง

ทะเล ประเภท แพ พ่อค้าคนกลาง ผู้รวบรวม 
สถานแปรรปูเบื้องต้น สถานแปรรูปพืน้เมือง 
โรงงานแปรรปูสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ ์และสถาน
ประกอบการห้องเย็น 

• ผู้รับซื้อทอดสุดท้าย  
– ผู้รับซื้อสตัว์น้ าและขายไปยังผู้บริโภค และ

สถานประกอบการส่งออกสัตวน์้ า 

• ต้องจัดท าหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า
(การเพาะเล้ียง) ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

• ไม่บังคับแก่ผู้ซื้อทอดสุดท้าย 



แบบหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า 
(การเพาะเลี้ยง) : APD 



แผนผังการซื้อขายกุ้งทะเลตามร่างประกาศ 
 

 

 



การด าเนินงานตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  
เกี่ยวกับการเข้าระบบ Electronic 

ก ำหนดให้กำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่ชำยฝั่ง 
เป็นกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม ตำมมำตรำ 76 

กรมประมงจัดท ำแนวทำงพิจำรณำ 
ก ำหนดเขตกำรเพำะเลี้ยงฯ 

ตำมมำตรำ 77 

พื้นที่ประกำศเน่ืองจำกเป็นพื้นที่ห้ำมเลี้ยงตำมกฎหมำย 
- พื้นที่ปา่ไม้ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้  
- พื้นที่ปา่สงวนแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ  
- พื้นทีอุ่ทยาน ตาม พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ  
- พื้นที่ ตาม พ.ร.บ. การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ ตามพ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ปา่  
- พื้นที่ห้ามทา้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ตาม พ.ร.บ. การผังเมือง 
- พื้นทีชุ่่มน้า้ ตามอนุสัญญาแรมซาร ์
- เขตอนุรักษ์น้า้ดิบเพื่อการประปานครหลวง  
- พ.ร.บ. การประปาส่วนภูมภิาค พ.ศ.2522 
- พ.ร.บ. การชลประทาน พ.ศ. 2485 
- กฎหมายอืน่ ๆ ที่เกีย่วขอ้ง 
พื้นที่ประกำศเป็นเขตกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่
ชำยฝ่ัง 
- พื้นที่ชายฝั่งตามแนบทา้ยประกาศกระทรวงทรัพฯ 

เร่ือง กา้หนดให้บอ่เพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝั่งเป็น
แหล่งก้าเนิดมลพิษที่จะต้องถกูควบคุมการปล่อยน้้า
เสียลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดล้อม  

- ลงวันที่ 28 กันยายน 2548  

ผปก. เลี้ยงนอกเขตฯ ผปก. เลี้ยงในเขตฯ 

เลิกเลี้ยง เลี้ยงต่อ 

เยียวยา บทก้าหนดโทษ 
ตามมาตรา 149 

ปฏิบัติตำม ม.78 ไม่ปฏิบัติตาม ม.78 

บทก้าหนดโทษ 
ตามมาตรา 149 

บทก้าหนดโทษ 
ตามมาตรา 150 

กปม.ประกำศข้อปฏิบัต ิ
ส ำหรับผู้ประกอบกิจกำรฯ  

ตำมมำตรำ ๗๘ 

กรมประมงออกระเบยีบ 
ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี 

ถือปฏิบัติ ตำมมำตรำ ๑๐๒ 

พนักงานเจ้าหนา้ที่ 
ตรวจ ติดตาม ก้ากับ

ดูแลให้เป็นไปตาม
มาตรา 78 

คกก.ประมงประจ ำจังหวัด 23  จังหวัด  
พิจำรณำและประกำศก ำหนดเขต 

กำรเพำะเลี้ยงฯ  

กรมประมงประกำศ 
ให้ ผปก. ต้องท ำหนังสือ
ก ำกับกำรซื้อขำยสัตว์น้ ำ 

ตำมมำตรำ 91 

ผปก. ต่อเน่ือง 

ควบคู่ไปกับ 78 (1) 

ประกำศ
ประชำสัมพันธ ์

กปม.ออกระเบียบ
ให้เจ้ำหน้ำท่ี 
ถือปฏิบัติ 

เข้ำระบบ Traceability 

ฐานข้อมูล 

ทบ.2 ทบ.1 

ก ำหนดให้กำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่ชำยฝั่ง 
เป็นกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม ตำมมำตรำ 76 
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