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กองวจิยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าชายฝ่ัง  กรมประมง 
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1. ความส าคญัของการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 
2. เจตนารมณ์และเป้าหมายของ พรก. ประมง ๒๕๕๘ ในการส่งเสริมการ

เพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 
3. แนวคิดในการก ากบัดูแล  กิจการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าควบคุม 
4. แนวทางการควบคุม ผูป้ระกอบกิจการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า ตามมาตรา ๗๘ 
5. แนวทางการตรวจสอบแหล่งท่ีมาเพื่อสืบคน้ความชอบดว้ยกฎหมายของ

สตัวน์ ้ า 
6. อ านาจการปฏิบติังานของพนกังานเจา้หนา้ท่ี เพื่อควบคุมตามมาตรา ๗๘ 
7. บทก าหนดลงโทษ 
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วตัถุประสงค ์
• เพื่อส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ าเพื่อเป็นแหล่งผลผลิตของสัตว์น ้ าอีก

ทางเลือกหน่ึง  
• ค านึงถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้มในระยะยาว  
• การรักษาความสมดุลในระบบนิเวศ  
• สร้างความมัน่ใจในการบริโภคสตัวน์ ้ าท่ีไดจ้ากการเพาะเล้ียง 

• ทั้งในดา้นคุณภาพ 
• สุขอนามยัท่ีไดม้าตรฐาน 
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พรก. ก าหนดใหผู้เ้พาะเล้ียงสตัวน์ ้ าด าเนินการเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ในดา้น  
• การรักษาคุณภาพสตัวน์ ้ า 
• คุม้ครองผูบ้ริโภคใหป้ลอดภยัในการบริโภคสตัวน์ ้ า  
• ตามมาตรฐานสินคา้เกษตรท่ีประกาศก าหนด 

  
พรก. ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของกรมประมงในอนัท่ีจะส่งเสริม พฒันา และแนะน า
การเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 

• ใหถู้กตอ้งตามมาตรฐาน 
• มิใหมี้ผลกระทบต่อระบบนิเวศและความสมบูรณ์ของทรัพยากรสตัวน์ ้ า 
• ออกหนงัสือรับรองมาตรฐานของการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 

11 11 



12 12 









16 16 



มาตรา ๗๘ ใหอ้ธิบดีมีอ านาจประกาศก าหนดใหผู้ป้ระกอบกิจการการ
เพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าควบคุมภายในเขตเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าตามมาตรา ๗๗ ตอ้ง
ปฏิบติัในเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) ก าหนดใหผู้ป้ระกอบกิจการการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าตอ้งแจง้การ
ประกอบกิจการการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามวิธีการท่ี
ก าหนด 
 (๒) ก าหนดแหล่งท่ีมาของสตัวน์ ้ าท่ีหา้มน ามาใชใ้นการเพาะเล้ียง
สตัวน์ ้ า  
 (๓) ก าหนดประเภท ลกัษณะ และคุณภาพอาหารของสัตวน์ ้ าท่ีหา้ม
ใชใ้นการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า  
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 (๔) ก าหนดชนิดและปริมาณของยา เคมีภณัฑ ์หรือสารอนัตรายอ่ืน
ใดท่ีหา้มใชใ้นการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า  
 (๕) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติัในการจดัการน ้าท้ิงหรือ
ของเสียจากการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 
 (๖) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติัในการป้องกนัมิใหน้ ้ าจาก
การเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าร่ัวไหลออกจากท่ีเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 
 (๗) ก าหนดเร่ืองอ่ืนใดท่ีจ าเป็นในการป้องกนัผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม หรืออนัตรายต่อผูบ้ริโภคหรือต่อกิจการของบุคคลอ่ืน 
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• “พื้นท่ีชายฝ่ัง” หมายถึง พื้นท่ีตามรายการประกอบแผนท่ีจงัหวดัแนบทา้ยประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดใหบ่้อเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าชายฝ่ังเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษ
ท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยน ้าเสียลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ประกาศ ณ วนัท่ี 
๒๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

• “กุง้ทะเล” หมายถึง กุง้ทะเลท่ีเกิดและมีชีวติตามธรรมชาติในน ้ากร่อยหรือน ้าทะเลท่ีอยูใ่นวงศ ์
Penaeidae เช่น กุง้กลุาด า (Penaeus monodon) กุง้แชบ๊วย (Fenneropenaeus merguiensis) กุง้ขาวแวนนา
ไม (Litopenaeus vannamei) กุง้ตะกาด (Metapenaeus affinis) 

• ใหผู้ป้ระกอบกิจการการเพาะเล้ียงกุง้ทะเลในพื้นท่ีชายฝ่ัง ประเภทฟาร์มเล้ียง ท่ีเล้ียงอยูใ่นเขต ท่ี
คณะกรรมการประมงประจ าจงัหวดัประกาศก าหนดพื้นท่ีใหเ้ป็นเขตการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าควบคุมตอ้ง
แจง้การประกอบกิจการดงักล่าวต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีภายในหกสิบวนั เกา้สิบวนั นบัแต่วนัท่ี
คณะกรรมการประมงประจ าจงัหวดัประกาศก าหนดพื้นท่ีใหเ้ป็นเขตการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าควบคุม ตาม
ค าขอ พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อประกอบการพิจารณา ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี ตามแนบ
ทา้ยประกาศน้ี 



1.1     กรณีการประกอบกิจการการเพาะเล้ียงกุง้ทะเลในพื้นท่ีชายฝ่ังในเขตกรุงเทพมหานครใหแ้จง้ท่ี
ส านกังานประมงพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร กรมประมง 

1.2      กรณีการประกอบกิจการการเพาะเล้ียงกุง้ทะเลในพื้นท่ีชายฝ่ังเขตจงัหวดัอ่ืน ใหแ้จง้ท่ีส านกังาน
ประมงจงัหวดั หรือส านกังานประมงอ าเภอทอ้งในท่ีท่ีสถานประกอบกิจการตั้งอยู ่การแจง้การ
ประกอบกิจการการเพาะเล้ียงกุง้ทะเลในพื้นท่ีชายฝ่ังตามขอ้ 1 ใหแ้นบ เอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 

(1) ใหแ้นบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาบตัรประจ าตวั
เกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัวน์ ้ า (ถา้มี)  

(2) ใหแ้นบ 
(ก) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั 

หรือของหุน้ส่วนผูจ้ดัการ หรือผูแ้ทนอ่ืนใดของนิติบุคคลนั้น แลว้แต่กรณี 
(ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัเกษตรกรผูเ้พาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 

 (3) กรณีผูป้ระกอบกิจการการเพาะเล้ียงกุง้ทะเลในพื้นท่ีชายฝ่ัง ตาม (1) หรือ (2) มิไดเ้ป็นผูม้า
แจง้การประกอบกิจการดว้ยตนเองใหแ้นบหนงัสือมอบอ านาจใหเ้ป็นผูย้ืน่ค  าขอ และ
ส าเนาบตัรประชาชนผูรั้บมอบอ านาจ 



ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้ความและเอกสารหลกัฐาน แลว้ด าเนินการต่อไปน้ี 
2.1   หากพบวา่ไม่ถูกตอ้งไม่ครบถว้นใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีคืนค าขอพร้อมเอกสารหลกัฐาน  

และแจง้ผูย้ืน่ค  าขอทราบภายในหน่ึงวนัท าการ เพื่อท าการแกไ้ขใหถู้กตอ้งและยืน่ใหม่ต่อไป 
2.2   กรณีท่ีตรวจสอบแลว้พบวา่ 

• ขอ้ความและเอกสารหลกัฐานถูกตอ้งครบถว้น ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีออกใบรับค าขอแจง้การ
ประกอบกิจการการเพาะเล้ียงกุง้ทะเลในพื้นท่ีชายฝ่ัง ประเภทฟาร์มเล้ียงใหแ้ก่ผูย้ืน่ค  าขอเพื่อ
เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานภายในหน่ึงวนัท าการ ตามแบบแนบทา้ยประกาศน้ี และพนกังานเจา้หนา้ท่ี
ตรวจสอบความถูกตอ้งของสถานประกอบกิจการ โดยนดัหมายผูย้ืน่ค  าขอและเขา้ตรวจสถาน
ประกอบกิจการตามท่ีปรากฏในค าขอ เม่ือพบวา่ขอ้มูลถูกตอ้งใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีออก
หนงัสือรับรองการแจง้ประกอบกิจการการเพาะเล้ียงกุง้ทะเลในพื้นท่ีชายฝ่ัง ประเภทฟาร์มเล้ียง 
ตามแบบแนบทา้ยประกาศน้ี ภายในหน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอ  

• หากตรวจสอบแลว้พบวา่ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งมิใหรั้บรองการแจง้การประกอบกิจการ และใหแ้จง้
การไม่รับรองการแจง้ประกอบกิจการใหผู้ย้ืน่ค  าขอทราบพร้อมเหตุผล 





ขอ้ 3 แหล่งท่ีมาของกุง้ทะเลท่ีหา้มน ามาใชใ้นการประกอบกิจการการเพาะเล้ียงกุง้ทะเลใน
พ้ืนท่ีชายฝ่ัง ประเภทฟาร์มเล้ียง 

3.1 หา้มน าพอ่แม่พนัธ์ุกุง้ทะเลจากแหล่งท่ีเกิดโรคระบาดตามท่ีกรมประมงประกาศ
ก าหนดมาเพาะเล้ียง  

3.2 กรณีใชพ้อ่แม่พนัธ์ุกุง้ทะเลน าเขา้จากต่างประเทศมาเพ่ือการเพาะพนัธ์ุ หา้มใชพ้อ่
แม่พนัธ์ุกุง้ทะเลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตน าเขา้จากกรมประมง 

#   ประกาศกรมประมง เร่ืองการรับรองแหล่งหรือสถานประกอบเพาะเล้ียงกุง้ขาวท่ีเขา้มาในราชอาณาจกัร  
#   ประกาศกรมประมงเร่ืองการน าเขา้สตัวน์ ้ าบางชนิดเขา้มาในราชอาณาจกัร ประเภทกุง้ทะเล 
#   ประกาศของกรมประมง เร่ืองงดการออกใบอนุญาตและหนงัสืออนุญาตใหน้ าเขา้สตัวน์ ้ า และผลิตภณัฑ์

สตัวน์ ้ า 
#   ประกาศกรมประมง เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการอนุญาต 

น าเขา้ สตัวน์ ้ าหรือผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้ า พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ขอ้ 4 
มาใชใ้นกิจการการเพาะเล้ียงกุง้ทะเลใน

พ้ืนท่ีชายฝ่ัง ประเภทฟาร์มเล้ียง เวน้แต่อาหารกุง้ทะเลท่ีไดผ้ลิตเพ่ือใชเ้อง 

หา้มใชอ้าหารกุง้ทะเลตามประเภทดงัต่อไปน้ี ในการเพาะเล้ียงกุง้ทะเลในพื้นท่ีชายฝ่ัง ประเภทฟาร์มเล้ียง 
ท่ีไม่ไดข้ึ้นทะเบียนกบัทางหน่วยงานราชการ 
 (1) ประเภทวตัถุท่ีผสมแลว้ 
  (ก) หวัอาหารสตัว ์
  (ข) อาหารสตัวผ์สมส าเร็จรูป 
  (ค) สารผสมล่วงหนา้ (พรีมิกซ์) 
 (๒) ประเภทอาหารเสริมส าหรับสตัวน์ ้ า 
  (ก) อาหารเสริมโปรตีน 
  (ข) อาหารเสริมแร่ธาตุ 
  (ค) อาหารเสริมวติามิน 
  (ง) อาหารเสริมไขมนั 



ขอ้ 5 หา้มใชย้าทุกชนิดในการเพาะเล้ียงกุง้ทะเลในพ้ืนท่ีชายฝ่ัง ประเภทฟาร์มเล้ียง เวน้แต่
ชนิดยาท่ีระบุตามบญัชีแนบทา้ยประกาศหมายเลข 2 ( จ านวน 10 ตวั แต่หา้มมิใหย้าตกคา้ง
ในกุง้ทะเลหลงัการจบั) 

อนัดบั ช่ือกลุ่มยาและสารเคมี 
ปริมาณตกค้างสูงสุด 

Maximum Residue limit, MRL) 
(ไมโครกรัมของสารต่อ 1 กโิลกรัมของเนือ้กุ้ง) 

วธีิการตรวจ 

1 ออกซิเททระไซคลิน (Oxytetracycline) 100 HPLC1 
2 เททระไซคลิน (Tetracycline) 100 HPLC 
3 คลอร์เททระไซคลิน (Chlortetracycline) 100 HPLC 
4 ออกโซลินิก แอซิด (Oxolinic acid) 200 HPLC 
5 ไตรเมโธพริม (Trimethoprim) 500 LC/MS/MS2 
6 ซลัฟาไดอะซีน (Sulfadiazine) 100 LC/MS/MS 
7 ซลัฟาไดเมทโธซิน (Sulphadimethoxine) 100 LC/MS/MS 
8 ซลัฟาไทอะโซล (Sulfathiazole) 100 LC/MS/MS 

9 
ซลัฟาโมโนเมททอกซิน 
(Sulfamonomethoxine) 

100 LC/MS/MS 

10 ออร์เมทโธพริม (Ormetroprim) 200 LC/MS/MS 



ขอ้ 6 หา้มใชส้ารอนัตรายหรือวตัถุอนัตราย จ านวน 16 ชนิด ท่ีไม่ไดข้ึ้นทะเบียนกบั
หน่วยงานราชการในการเพาะเล้ียงกุง้ทะเลในพ้ืนท่ีชายฝ่ัง ประเภทฟาร์มเล้ียง ยกเวน้วตัถุ
อนัตรายประเภทท่ี 1 ตามบญัชีแนบทา้ยประกาศหมายเลข 3 
1. ฟอร์มลัดีไฮด ์(formaldehyde) หรือ เมทานลั (methanal) หรือ ฟอร์มาลิน 
2. ผลิตภณัฑจุ์ลชีพส าหรับปรับสภาพน ้า หรือท่ีท าข้ึนเพื่อป้องกนั ก าจดั ท าลาย หรือควบคุมจุลชีพ 

ปรสิต พืช หรือสตัวน์ ้ าอ่ืนในบ่อเล้ียงสตัวน์ ้ า ไดแ้ก่ จุลินทรีย ์(microorganism) 
3. ผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมของสารส าคญัท่ีท าข้ึนเพื่อป้องกนั ก าจดั ท าลาย หรือควบคุมจุลชีพ ปรสิต 

พืช หรือสตัวน์ ้ าอ่ืนในบ่อเล้ียงสตัวน์ ้ า ซ่ึงไดแ้ก่ 
ก) กากชา (tea seed meal) 
ข) ไอโอดีน (iodine) หรือ โพวโิดน ไอโอดีน (povidone iodine) 
ค) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์(hydrogen peroxide) 
ง) เมทลัดีไฮด ์(metaldehyde) 
จ) อีมาเมกตินเบนโซเอต (emamectin benzoate) 
ฉ) นิโคลซาไมด ์(niclosamide, niclosamide ethanolamine salt) 
ช) ด่างทบัทิม (potassium permanganate) 



ขอ้ 6 หา้มใชส้ารอนัตรายหรือวตัถุอนัตราย จ านวน 16 ชนิด ท่ีไม่ไดข้ึ้นทะเบียนกบั
หน่วยงานราชการในการเพาะเล้ียงกุง้ทะเลในพ้ืนท่ีชายฝ่ัง ประเภทฟาร์มเล้ียง ยกเวน้วตัถุ
อนัตรายประเภทท่ี 1 ตามบญัชีแนบทา้ยประกาศหมายเลข 3 

3. ผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมของสาระส าคญัท่ีท าข้ึนเพื่อป้องกนั ก าจดั ท าลาย หรือควบคุมจุลชีพ ปรสิต 
พืช หรือสตัวน์ ้ าอ่ืนในบ่อเล้ียงสตัวน์ ้ า ซ่ึงไดแ้ก่ 

ซ) โพแทสเซียม โมโนเปอร์ซลัเฟต (potassium monopersulphate, potassium 
peroxymonosulphate) 

ฌ) คอปเปอร์ ซลัเฟต เพนตะไฮเดรต (Copper sulfate pentahydrate) 
4. กลูตารัลดีไฮด ์(glutaraldehyde) 
5. ไตรคลอร์ฟอน (trichlorfon) 
6. เบนซลัโคเนียมคลอไรด ์(benzalkonium chloride) 
7. โรติโนน (rotenone) 
8. คลอรีน (Chlorine) และสารท่ีใหค้ลอรีน (Chlorine relaeasing substances) 
9. ไตรฟลูราลิน (trifluralin) 
10. กรดอะซีติก (acetic acid) ความเขม้ขน้ไม่เกินร้อยละ 80 โดยน ้าหนกั (≤ 80%)   



ขอ้ 6 กบั
หน่วยงานราชการในการเพาะเล้ียงกุง้ทะเลในพ้ืนท่ีชายฝ่ัง ประเภทฟาร์มเล้ียง ยกเวน้วตัถุ
อนัตรายประเภทท่ี 1 ตามบญัชีแนบทา้ยประกาศหมายเลข 3 

11. กรดเปอร์อะซีติก (peracetic acid) 
12. กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) หรือ ไฮโดรเจนคลอไรด ์(hydrogen chloride) หรือ กรด

เกลือความเขม้ขน้ไม่เกินร้อยละ 15 โดยน ้าหนกั (≤15%) 
13. เฟนตินอะซีเตต (fentin acetate) 
14. กรดไตรคลอโรไอโซไซยานูริคแอซิดและเกลือของกรดดงักล่าว (trichloroisocyanuric acid and its 

salts) 
15. มาลาไคต ์กรีน ไฮโดรคลอไรด ์(malachite green hydrochloride) ยกเวน้ในผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นการ

เพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าสวยงาม 
16. มาลาไคต ์กรีน ออกซาเลต (malachite green oxalate) ยกเวน้ในผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นการเพาะเล้ียง

สตัวน์ ้ าสวยงาม 



ขอ้ 6 หรือวตัถุอนัตราย จ านวน 16 ชนิด ท่ีไม่ไดข้ึ้นทะเบียนกบั
หน่วยงานราชการในการเพาะเล้ียงกุง้ทะเลในพ้ืนท่ีชายฝ่ัง ประเภทฟาร์มเล้ียง 

 

วตัถุอนัตรายประเภทที ่1 ตามรายการดงันี ้อนุญาตให้ใช้ในการเลีย้งสัตว์น า้โดยใช้ความเคม็ในพืน้ทีน่ า้จืด 
โดยไม่ต้องขึน้ทะเบยีนกบัหน่วยงานราชการ 
 

1. แคลเซียมไฮโปคลอไรท ์(calcium hypochlorite) 
2. โซเดียมไฮดรอกไซด ์(sodium hydroxide) ความเขม้ขน้ไม่เกินร้อยละ 20 โดยน ้าหนกั (≤ 20%) 
3. โซเดียมไฮโปคลอไรท ์(sodium hypochlorite) 

 



ในพ้ืนท่ีชายฝ่ัง ประเภทฟาร์มเล้ียง 
 

7.1   การจดัการน ้าท้ิงจากบ่อเพาะเล้ียงกุง้ทะเลตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิง ตาม
บญัชีแนบทา้ยประกาศหมายเลข 4 

ที่ ดชันีคุณภาพน า้ หน่วย เกณฑ์ก าหนดสูงสุด 
1 ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 6.5 – 9.0 
2 บีโอดี  (Biochemical Oxygen Demand) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 20 
3 สารแขวนลอย  (Suspended Solids) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 70 
4 แอมโมเนีย (NH3–N) มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ไม่เกิน 1.1 
5 ฟอสฟอรัสรวม(Total Phosphorus) มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร ไม่เกิน 0.4 
6 ไฮโดรเจนซลัไฟล ์(H2S) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.01 
7 ไนโตรเจนรวม (Total Nitrogen) คือ ผลรวมไนโตรเจนละลาย  

(Total Dissolved Nitrogen) และไนโตรเจนแขวนลอย  
(Total Particulate Nitrogen) 

มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ไม่เกิน 4.0 

7.2   หา้มท้ิงดินเลนจากบ่อเพาะเล้ียงกุง้ทะเลลงสู่แหล่งน ้าหรือพื้นท่ีสาธารณะ ในกรณีท่ีน าดินเลนออกนอก
ฟาร์ม เพื่อใชใ้นวตัถุประสงคอ์ยา่งอ่ืน ตอ้งใชว้สัดุคลุมไม่ใหมี้การร่ัวไหล ตกหล่น ระหวา่งการขนยา้ย 
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ขอ้ 8 กรณีประกอบกิจการอยูน่อกเขตพ้ืนท่ีท่ีคณะกรรมการประมงประจ าจงัหวดั
ประกาศก าหนดพ้ืนท่ีใหเ้ป็นเขตการเล้ียงสัตวน์ ้ าควบคุม และก าลงัอยูใ่นระหวา่งช่วง
ของการเล้ียงกุง้ทะเล ใหด้ าเนินการไดใ้นแต่ละช่วงและจบักุง้ทะเลใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
หน่ึงร้อยแปดสิบวนั นบัแต่คณะกรรมการประมงประจ าจงัหวดัประกาศก าหนดพ้ืนท่ี
ใหเ้ป็นเขตการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าควบคุม 

ขอ้ 9 กรณีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลการจดแจง้ประกอบกิจการการเพาะเล้ียงกุง้ทะเลพ้ืนท่ี
ชายฝ่ัง ประเภทฟาร์มเล้ียง ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเภทสัตวน์ ้ า ประเภทการประกอบ
กิจการ หรือประเภทการเล้ียงสัตวน์ ้า หรือพ้ืนท่ีประกอบกิจการ ใหแ้จง้การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวตามแบบค าขอเปล่ียนแปลงขอ้มูลการจดแจง้ประกอบกิจการ   

การเพาะเล้ียงกุง้ทะเลในพ้ืนท่ีชายฝ่ัง ประเภทฟาร์มเล้ียง ตามแนบทา้ยประกาศน้ี 
ขอ้ 9 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
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มาตรา ๙๑ เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นแหล่งท่ีมาของสัตว์น ้ าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้ า  ท่ีได้จากการเพาะเ ล้ียงสัตว์น ้ าอธิบดีมีอ านาจ
ก าหนดใหผู้ป้ระกอบกิจการการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าควบคุมตามมาตรา ๗๖ 
ต้องจัดท าหนังสือก ากับการซ้ือขายสัตว์น ้ าให้แก่ผูซ้ื้อ ตามแบบและ
รายการท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 
 เม่ือผูซ้ื้อสัตวน์ ้ าตามวรรคหน่ึง ขายหรือส่งมอบสัตวน์ ้ านั้นให้
บุคคลอ่ืนใหก้รอกขอ้มูลในแบบรายการตามวรรคหน่ึงระบุผูซ้ื้อหรือผูรั้บ
มอบสตัวน์ ้ านั้นทุกทอดไป 

ส่วนท่ี ๒ 
หลกัฐานเพื่อการสืบคน้ 

34 
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มาตรา ๑๐๒ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชก าหนดน้ีใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี
มีอ านาจ ดงัต่อไปน้ี 
(๓) เขา้ไปในสถานท่ีประกอบกิจการหรือสถานท่ีท่ีเก่ียวกบัการประกอบ
กิจการท่ีตอ้งมีการควบคุมตามมาตรา ๗๖ ในระหวา่งเวลาท าการ เพื่อ
ตรวจสอบและควบคุมใหก้ารเป็นไปตามพระราชก าหนดน้ี 
(๗) เกบ็ตวัอยา่งสตัวน์ ้ าหรือผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้ า หรือวตัถุใด ๆ เพื่อน าไป
ตรวจสอบ หรือตรวจวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบและควบคุมใหก้ารเป็นไปตาม
พระราชก าหนดน้ี 
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(๙) ยดึหรืออายดัยา เคมีภณัฑ ์หรือสารอนัตรายอ่ืนใดท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่เป็นยา 
เคมีภณัฑห์รือสารอนัตรายท่ีใชห้รือจะใชใ้นการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าโดยฝ่าฝืนขอ้หา้ม
ตามมาตรา ๗๘ (๔) 
ในกรณีท่ีสตัวน์ ้ าหรือผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้ า ยา เคมีภณัฑ ์หรือสารอนัตรายอ่ืนใดท่ี
พนกังานเจา้หนา้ท่ี ไดย้ดึหรืออายดัไวต้าม (๘) หรือ (๙) มีสภาพท่ีอาจเป็นอนัตราย
ต่อร่างกายของมนุษยห์รือต่อสตัวน์ ้ าอ่ืนหรือส่ิงแวดลอ้มของสตัวน์ ้ า หรือต่อ
ทรัพยสิ์นของบุคคลหรือสาธารณสมบติั ใหอ้ธิบดีมีอ านาจสัง่ท าลายหรือจดัการ
อยา่งอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร 
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มาตรา ๑๔๙ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๗๗ หรือมาตรา ๗๙ หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 
๗๘ (๑) (๕) (๖) หรือ (๗) ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่หน่ึงหม่ืนบาทถึงหน่ึง
แสนบาท และปรับวนัละหน่ึงหม่ืนบาทตลอดระยะเวลาท่ีมีการฝ่าฝืน รวมทั้ง
ตอ้งด าเนินการฟ้ืนฟหูรือช าระค่าใชจ่้ายในการฟ้ืนฟท่ีูจบัสตัวน์ ้ าหรือสภาพ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินการใหก้ลบัสู่สภาพตามธรรมชาติ 
 
มาตรา ๑๕๐ ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๗๘ (๒) (๓) หรือ (๔) ตอ้งระวางโทษ
ปรับตั้งแต่สามหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท 
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• พรก.ประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดก้ าหนดบทบาทของกรมประมงในการส่งเสริมการ
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า โดยมีการก าหนดวธีิการส่งเสริม/ควบคุมเพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยนื 

• ค านึง ปัจจยัทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มในระยะยาว และการรักษาความ
สมดุลในระบบนิเวศ รวมทั้งสร้างความมัน่ใจในการบริโภคสัตวน์ ้า 

• กรมประมงก าลงัด าเนินการ ออกกฎกระทรวง ประกาศกรมประมง เพ่ือก าหนด
วธีิการปฏิบติัใหช้ดัเจน  ซ่ึงครอบคลุม การก าหนดชนิดสัตวน์ ้ า เขตพ้ืนท่ี วธีิการ
ต่างๆ ท่ีเหมาะสม  

• พรก.ประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการก าหนดมาตรการทางการปกครอง และการลงโทษ
ไว ้ในกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติั  

• พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจ  ตอ้งเตรียมความพร้อมในการปรับตวัให้
สามารถปฏิบติัไดต้ามพระราชก าหนดน้ี กฎกระทรวง ประกาศหรือระเบียบท่ีออก
ตามความในพระราชก าหนด   
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