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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ� คร้ังท่ี 2/2560 

วันพฤหัสบดี ท่ี 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. 
ณ ห.องประชุมศรีพนมมาศ ช้ัน 2  ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ� 

 
******************** 

ผู.มาประชุม 
คณะกรรมการโดยตําแหน5ง 

1. นายสุมิตร เกิดกล่ํา   (แทน) ผู�ว�าราชการจังหวัดอุตรดิตถ& 
2. นายไชยโย น�อยนคร   อัยการจังหวัดอุตรดิตถ& 
3. นายเชวง ไชยหลาก   ผู�อํานวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดอุตรดิตถ& 
4. นายป1ยะพงษ& กลมเกลี่ยว   (แทน) ผู�อํานวยการสํานักงานเจ�าท�าภูมิภาคสาขาแพร� 
5. นายชัยยันต& ยอดคํา   พาณิชย&จังหวัดอุตรดิตถ& 
6. นายทองอยู� อุดเลิศ   (แทน) นายอําเภอเมืองอุตรดิตถ& 
7. นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล   นายอําเภอพิชัย 
8. นายธาตรี บุญมาก   นายอําเภอลับแล 
9. นายวานิช ย่ีบุญยงค&   (แทน) นายอําเภอท�าปลา 
10. นางศิริวรรณ ขวัญนาง   (แทน) นายอําเภอตรอน 
11. นายวานิช ย่ีบุญยงค&   (แทน) นายอําเภอน้ําปาด 
12. นายบัญชา อรุณเขต   ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ& 
13. นายภาณุวิชญ& กันทะ   ประมงจังหวัดอุตรดิตถ& 

คณะกรรมการผู.ทรงคุณวุฒิ 
 ด.านการประมงนํ้าจืด 

1. นายชะลอ แพรเอม 
2. นายรัชกิจ จุลบุตร 
3. นายสมัย เอ่ียมท�า 

ด.านการเพาะเล้ียงสัตว�นํ้า 
1. นายประดิษฐ ดิษฐรัตน& 
2. นายมานะ อ�อนนิ่ม 
3. นายสวิตต& แปCนมา 
4. จ.ส.อ.วิสูตร ส�มจันทร& 

 ด.านการแปรรูปสัตว�นํ้า 
1. นายพรปวิทย& เอ้ืออังกูรธนะดี 

 ด.านการประมงหรือด.านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล.อม 
1. ว�าที่ ร.ต.สมนึก คงทรัตน&  ผู�อํานวยการศูนย&วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว&น้ําอุตรดิตถ& 

ผู.ไม5มาประชุม 
1. นายศิวัช ฟูบินทร&   นายอําเภอฟากท�า (ติดราชการ) 
2. นายสกุลไชย จูมทอง  นายอําเภอทองแสนขัน (ติดราชการ) 
3.  นายสุทัศน& วงศ&ทับทิม  นายอําเภอบ�านโคก (ติดราชการ) 
4. ผศ.ดร.จันทร&เพ็ญ ชุมแสง  ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการประมงฯ (ติดราชการ) 
5. นายสนิท เน่ืองกันยา  ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการประมงฯ (ติดภารกิจอ่ืน) 

 ผู.ร5วมประชุม 



๒/7 

ผู.ร5วมประชุม 
1. นายฐาปกรณ& ลิ่มบรรจง  หัวหน�ากลุ�มพัฒนาและส�งเสริมอาชีพการประมง 
2. นายสันติพันธุ& โชติดิลก  หัวหน�ากลุ�มบริหารจัดการด�านการประมง 
3. นางสาวดวงเดือน มีส�ม  หัวหน�ากลุ�มบริหารและยุทธศาสตร& 
4. นายโชคชัย เผ�าชู   หัวหน�าหน�วยปCองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเข่ือนสิริกิต์ิ 
5. นางอัญชลี ศรีฉํ่า   เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
6. นางสาวจีระนันท& กันรัตน&  เจ�าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
7. นายเสน�ห& จันนํ้าท�วม  พนักงานธุรการ ส.3 
8. นางสาวชญาภา ไผ�ผล  พนักงานผู�ช�วยประมง 
9. นางสาวพจนีย& ป1ยะตระกูล เจ�าหน�าที่บันทึกข�อมูล 
10. นางสาวประยูณ ลูนบาง  เจ�าหน�าที่บันทึกข�อมูล 
11. นางสาวอภินันท& ศรีเมืองสํานัก เจ�าหน�าที่ธุรการ 
12. นางสาวอุมา สงดํา  พนักงานผู�ช�วยประมง 
13. นายชลิต จันทรมณี  เจ�าหน�าที่บันทึกข�อมูล 
14. นายสมพล กะนะแสง  พนักงงานขับรถยนต& 

 
เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1: เร่ืองที่ประธานแจ.งให.ที่ประชุมทราบ 

เน่ืองจากท�านผู�ว�าราชการจังหวัดอุตรดิตถ& ติดราชการ จึงได�มอบหมายให� นายสุมิตร เกิดกล่ํา รองผู�ว�า
ราชการจังหวัดอุตรดิตถ& เปNนประธานในที่ประชุมคร้ังนี้แทน 
 

ระเบียบวาระท่ี 2:  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

เลขาคณะกรรมการฯ : ขอให�คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ&ทุกท�านพิจารณารายงานการประชุมคร้ังที่ 
1/2560 เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2560 ณ ห�องประชุมสํานักงานเกษตรและสหกรณ&จังหวัดอุตรดิตถ& ชั้น 2 ศาลา
กลางจังหวัดอุตรดิตถ& และขอมติที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ 

มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระที่ 3: เร่ืองเพ่ือทราบ 

    3.1 ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ� เร่ือง กําหนดเขตเพาะเล้ียงสัตว�นํ้า 
สําหรับกิจการการเพาะเล้ียงสัตว�นํ้าควบคุม ประเภท การเพาะเล้ียงสัตว�นํ้าในกระชัง พ.ศ. 2560 
เลขาคณะกรรมการฯ :  ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ& เร่ือง กําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว&นํ้าสําหรับ
กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว&น้ําควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว&นํ้าในกระชัง พ.ศ. 2560 ซ่ึงผู�ว�าราชการจังหวัดอุตรดิตถ& ลง
นามในประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ& เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล�ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๖๔ ง ลงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรียบร�อยแล�ว ซ่ึงกําหนดให�พ้ืนที่ดังต�อไปนี้ เปNน
เขตเพาะเลี้ยงสัตว&นํ้าสําหรับกิจการการเพาะเล้ียงสัตว&นํ้าควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว&น้ําในกระชัง ได�แก�  

1. แม5นํ้าน5าน เขตท�องท่ีอําเภอท�าปลา อําเภอเมืองอุตรดิตถ& อําเภอตรอน และอําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ& 

2. คลองตรอน เขตท�องท่ีอําเภอทองแสนขัน และอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ& 
(ตามเอกสารแนบ 1) 

    มติประชุม รับทราบ 
 

3.2 ประกาศกรม/... 
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3.2 ประกาศกรมประมง เร่ือง แบบคําขอรับใบอนุญาต ใบรับคําขอ ใบอนุญาต คําขอโอนใบอนุญาต 
และคําขอรับใบแทนใบอนุญาตให.ทําการเพาะเล้ียงสัตว�นํ้าในที่จับสัตว�นํ้าซ่ึงเปBนสาธารณสมบัติของแผ5นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(ตามเอกสารแนบ 2) 
เลขาคณะกรรมการฯ : ตามท่ีกรมประมง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๐๖ ง เม่ือวันท่ี ๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ น้ัน ทางสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ&จะทําประกาศห�วงเวลาในการย่ืนคําขอใบอนุญาตฯ ก�อน
แล�วให�เกษตรกรที่ยื่นใบจดแจ�งการเลี้ยงปลาในที่สาธารณะสมบัติของแผ�นดินไว� มาย่ืนคําขออนุญาต ต�อไป 

ประธาน : ขอให�สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ& ดําเนินการแจ�งประชาสัมพันธ&ให�เกษตรกรทราบและเร�งดําเนินการ
ในส�วนที่เก่ียวข�อง ต�อไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 

3.3 ระเบียบกรมประมง เร่ือง การขออนุญาตทําการแก.ไขเปล่ียนแปลงท่ีจับสัตว�นํ้า ท่ีเปBน
สาธารณะสมบัติของแผ5นดินให.ผิดไปจากสภาพท่ีเปBนอยู5 พ.ศ. 2559 

เลขาคณะกรรมการฯ : ระเบียบกรมประมง เร่ืองการขออนุญาตทําการแก�ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว&น้ํา ที่เปNน
สาธารณะสมบัติของแผ�นดินให�ผิดไปจากสภาพที่เปNนอยู� พ.ศ. 2559 ซ่ึงผู�ใดประสงค&จะทําการแก�ไขเปลี่ยนแปลงท่ีจับ
สัตว&นํ้าท่ีเปNนสาธารณสมบัติของแผ�นดินให�ผิดไปจากสภาพท่ีเปNนอยู� ให�ย่ืนคําขออนุญาตต�ออธิบดีกรมประมงหรือผู�ว�า
ราชการจังหวัด แล�วแต�กรณี ซ่ึงหนังสืออนุญาต ให�มีอายุสองปSหรือตามระยะเวลาของแผนงานหรือโครงการแต�ไม�เกิน
สองปSนับแต�วันออกหนังสืออนุญาต เว�นแต�การอนุญาตให�สร�างแหล�งอาศัยสัตว&น้ํา ให�หนังสืออนุญาตมีอายุหนึ่งปSนับ
แต�วันที่ออกหนังสืออนุญาต และให�หนังสืออนุญาตสิ้นอายุลงหลังจากท่ีได�สร�างแหล�งอาศัยสัตว&น้ํานั้นเสร็จเรียบร�อย
แล�ว            (ตามเอกสารแนบ 3) 

ท่ีประชุม รับทราบ 
3.4 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง กําหนดเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุ�สัตว�นํ้า พ.ศ.2559 

เลขาคณะกรรมการฯ : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ& ในราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๑๑ เม่ือ
วันท่ี 13 พฤษภาคม 2559เร่ือง กําหนดเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ&สัตว&น้ํา พ.ศ. 2559 ให�บรรดาที่รักษาพืชพันธุ&ที่รัฐมนตรี
หรือผู�ว�าราชการจังหวัด ได�ประกาศกําหนดตามกฎหมายว�าด�วยการประมงอยู�ในวันก�อนวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2558 
เปNนเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุ&สัตว&น้ํา มาตรา 56 แห�งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 (ตามเอกสารแนบ 4) 
   ท่ีประชุม รับทราบ 

3.5 คําส่ังคณะรักษาความสงบแห5งชาติที่ 32/2560 เร่ืองบรรเทาความเสียหายให.แก5
ประชาชนในกรณีปลูกสร.างอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดล5วงลํ้าแม5นํ้า 
เลขาคณะกรรมการฯ : โดยที่พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช�ตั้งแต�
วันท่ี 23 กุมภาพันธ& พ.ศ. 2560 เปNนต�นมา แต�ข�อเท็จจริงได�ปรากฏให�เห็นถึงปTญหาด�านความพร�อมในการบังคับใช�
กฎหมายของเจ�าหน�าที่ของรัฐ รวมท้ังปTญหาด�านความรับรู� ความเข�าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน เพ่ือ
ไม�ให�การบังคับใช�กฎหมายว�าด�วยการเดินเรือในน�านน้ําไทยส�งผลกระทบที่รุนแรงต�อสังคมโดยรวม จึงจําเปNนต�อง
ขยายเวลาการดําเนินการพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย (ฉบับท่ี 17) พ.ศ. 2560 ออกไปอีกระยะหนึ่ง 
เพ่ือให�การบังคับใช�กฎหมายกระทบต�อสภาพและวิถีในการดํารงชีวิตโดยปกติของประชาชนให�น�อยท่ีที่สุด อันจะเปNน
ประโยชน&ต�อระบบเศรษฐกิจ และการรักษาความสงบเรียบร�อยของสังคมโดยรวม โดยความเห็นชอบของคณะรักษา
ความสงบแห�งชาติ ได�ออกคําสั่งคณะรักษาความสงบแห�งชาติท่ี 32/2560 ลงในราชกิจจานุเบกษาเล�ม ๑๓๔ 
ตอนพิเศษ ๑๗๖ ง ลงวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เร่ืองบรรเทาความเสียหายให�แก�ประชาชนในกรณีปลูกสร�าง
อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล�วงล้ําแม�น้ํา จึงมีคําสั่งดังนี้ 

1. เพ่ือประโยชน&ในการควบคุมไม�ให�มีการปลูกสร�างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล�วงลํ้าลําแม�น้ําอีก
ต�อไป ภายในหกสิบวันนับแต�วันที่คําสั่งน้ีใช�บังคับ ให�เจ�าของหรือครอบครัวอาคารหรือสิ่ง
อ่ืนใดท่ีสร�างอยู�ก�อนวันที่พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย (ฉบับท่ี 17) พ.ศ. 

2560 ใช�บังคับ /... 
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2560 ใช�บังคับ อันเปNนการฝWาฝXนมาตรา 117 แห�งพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น�านนํ้าไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 แจ�งให�เจ�าท�าทราบถึงการฝWาฝXนหรือการปลูกสร�าง 
ซ่ึงไม�เปNนไปตามท่ีโทษปรับทางปกครองสําหรับความผิดท่ีเกิดข้ึนก�อนวันที่ 23 กุมภาพันธ& 
พ.ศ. 2560  

2. เม่ือดําเนินการตามข�อ 1 แล�ว ให�ย่ืนเอกสารหลักฐานแสดงการถือครองหรือการได�รับ
อนุญาตปลูกสร�างอาคารหรือส่ิงอ่ืนใด เพ่ือประกอบการพิจารณาต�อเจ�าท�าภายใน หนึ่ง
ร�อยแปดสิบวันนับแต�วันที่แจ�ง เจ�าท�ามีคําสั่งอนุญาตหรือไม�อนุญาตเปNนหนังสือ ภายใน
หนึ่งร�อยแปดสิบวันนับแต�วันที่ได�รับเอกสารหลักฐานครบถ�วน 

3. ในกรณีที่เจ�าท�ามีคําสั่งอนุญาตแต�ให�มีการแก�ไข หรือไม�อนุญาตและให�ร้ือถอน ให�เจ�าของ
หรือผู�ครอบครอง ดําเนินการแก�ไขหรือร้ือถอน ให�เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่เจ�าท�า
กําหนด ท้ังนี้ต�องไม�น�อยกว�าสามสิบวัน แต�ไม�เกินหนึ่งปS เว�นแต�ศาลจะสั่งเปNนอย�างอ่ืน 

4. ในกรณีที่อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเปNนกรณีอนุญาต เจ�าท�าจะออกใบอนุญาตให�ผู�ครอบครอง  
แล�วนําใบอนุญาตนําไปชําระค�าตอบแทนรายปS ตามอัตราท่ีกําหนด 

5. ห�ามมิให�พนักงานหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินการตามกฎหมายหรือ
คําสั่งนี้ใช�อํานาจในตําแหน�งโดยมิชอบ เพ่ือให�ได�มาซ่ึงทรัพย&สินหรือประโยชน&อ่ืนใดแก�
ตนเองหรือผู�อ่ืน ให�ผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุของเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�น้ันดําเนินการ
ทางแพ�ง ทางอาญา และทางปกครองกับพนักงานเจ�าหน�าท่ีผู�นั้นอย�างรวดเร็วและเด็ดขาด 

(เอกสารแนบ 5) 
   ท่ีประชุม รับทราบ 

3.6 ระเบียบกรมประมง เร่ือง การขออนุญาตจับสัตว�นํ้าในเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุ�สัตว�นํ้า พ.ศ. 2559  
เลขาคณะกรรมการฯ : ชี้แจงระเบียบกรมประมง เร่ือง การขออนุญาตจับสัตว&น้ําในเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ&สัตว&นํ้า พ.ศ. 2559  สรุปพอ
สังเขปดังน้ี 

1. เขตพ้ืนที่รักษาพันธุ&สัตว&น้ํา หมายความว�า บริเวณท่ีจับสัตว&นํ้า ซ่ึงรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมง
ประจําจังหวัด ประกาศกําหนดเปNนเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุ&สัตว&นํ้า และให�หมายความรวมถึงบรรดาที่
รักษาพืชพันธุ&ที่ประกาศกําหนดอยู�ในวันก�อนวันที่พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ใช�บังคับ 

2. ผู�ใดประสงค&จะทําการจับสัตว&นํ้าในเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ&สัตว&นํ้า ให�ย่ืนคําขออนุญาตต�ออธิบดีหรือผู�
ท่ีอธิบดีมอบหมาย 

3. วิธีการจับสัตว&นํ้าที่ขออนุญาตนั้น ต�องไม�เปNนวิธีการจับสัตว&น้ําหรือการใช�เคร่ืองมือท่ีต�องห�ามตาม
มาตรา 58 หรือ มาตรา 60 แห�งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558  

4. ให�อธิบดีหรือผู�ซ่ึงอธิบดีมอบหมายเปNนผู�มีอํานาจสูงสุด และมีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาไปยังผู�ขอ
อนุญาตภายในสามสิบวันนับแต�วันที่ได�รับคําขออนุญาต                                      (เอกสารแนบ 6) 

  ท่ีประชุม รับทราบ 
 

 3.7 ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง ยกเว.นค5าตอบแทนรายปIสําหรับส่ิงล5วงลํ้าลํานํ้าบางประเภท 
เลขาคณะกรรมการฯ : ชี้แจงประกาศกระทรวงคมนาคม ในราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๙๖ ง ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ เร่ือง ยกเว�นค�าตอบแทนรายปSสําหรับสิ่งล�วงลํ้าลําน้ําบางประเภท โดยอาศัยอํานาจตามความในข�อ 
4 แห�งคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ที่ 32/2560 สั่ง ณ วันท่ี 4 กรกฎาคม 2560 เร่ืองการบรรเทา
ความเสียหายให�แก�ประชาชนในกรณีปลูกสร�างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล�วงล้ําลําน้ํา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมจึง
ออกประกาศกําหนดให�สิ่งล�วงล้ําลําแม�นํ้า ได�รับการยกเว�น ไม�ต�องเสียค�าตอบแทนรายปS ตามอัตราท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 64 (พ.ศ. 2537) ได�แก� กระชังเพาะเลี้ยงสัตว&นํ้า และสิ่งล�วงล้ําลําน้ําสําหรับการประกอบอาชีพ
ภาคการเกษตร              (เอกสารแนบ 7) 
  ท่ีประชุม รับทราบ 
 3.8 การพิจารณา/... 
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3.8 การพิจารณาผลกระทบต5อแผนพัฒนาจังหวัด ประเภทกระชังเล้ียงสัตว�นํ้าในแม5นํ้าน5านและ
คลองตรอน จังหวัดอุตรดิตถ� 
เลขาคณะกรรมการฯ : ชี้แจงผลการพิจารณาผลกระทบต�อแผนพัฒนาจังหวัด ประเภทกระชังเลี้ยงสัตว&น้ําในแม�นํ้า
น�านและคลองตรอน จังหวัดอุตรดิตถ& ซ่ึงสํานักงานจังหวัดอุตรดิตถ& ตรวจสอบแล�วปรากฏว�าสิ่งล�วงล้ําลํานํ้า (กระชัง
เลี้ยงสัตว&นํ้า) ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ& ไม�เปNนอุปสรรคต�อแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ& 
  ท่ีประชุม รับทราบ 
 

3.9 การพิจารณาผลกระทบต5อระบบการระบายนํ้าหรือการชลประทาน ประเภทกระชังเล้ียงสัตว�
นํ้าในแม5นํ้าน5านและคลองตรอน จังหวัดอุตรดิตถ�  
เลขาคณะกรรมการฯ : ชี้แจงผลการพิจารณาผลกระทบต�อระบบการระบายนํ้าหรือการชลประทาน ประเภทกระชัง
เลี้ยงสัตว&นํ้าในแม�น้ําน�านและคลองตรอน จังหวัดอุตรดิตถ& ซ่ึงโครงการชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ& ได�ชี้แจงข�อมูลเพ่ือ
พิจารณาดังน้ี 

1. แม�น้ําน�านและลําคลองตรอน เปNนทางนํ้าธรรมชาติที่ประกาศเปNนทางนํ้าชลประทาน
ประเภท 4 ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 

2. การระบายนํ้าของเข่ือนสิริกิต์ิและอ�างเก็บนํ้าคลองตรอน ในช�วงฤดูฝนและฤดูแล�ง ย�อม
ส�งผลกระทบโดยตรงต�อกระชังเลี้ยงสัตว&นํ้าของเกษตรกรเอง จึงขอให�เกษตรกรเฝCาระวัง
และรับฟTงข�อมูลข�าวสารการระบายน้ําอย�างใกล�ชิดในฤดูดังกล�าว 

(เอกสารแนบ 9) 
  ท่ีประชุม รับทราบ 

3.10 การพิจารณาผลกระทบกับกฎหมายว5าด.วยอาคารหรือกฎหมายว5าด.วยผังเมือง ประเภทกระชัง
เล้ียงสัตว�นํ้าในแม5นํ้าน5านและคลองตรอน จังหวัดอุตรดิตถ� 
เลขาคณะกรรมการฯ : ชี้แจงผลการพิจารณาผลกระทบกับกฎหมายว�าด�วยอาคารหรือกฎหมายว�าด�วยผังเมือง ประเภท
กระชังเลี้ยงสัตว&นํ้าในแม�นํ้าน�านและคลองตรอน จังหวัดอุตรดิตถ& ซ่ึง สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ& ได�
ชี้แจงข�อมูล ว�าเขตเพาะเลี้ยงสัตว&น้ําสําหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว&น้ําควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว&นํ้าในกระชัง พ.ศ. 
2560 ไม�เข�าข�ายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแก�ไขเพ่ิมเติม แต�ในส�วนของกฎหมายว�าด�วยผังเมือง 
พ้ืนท่ีดังกล�าวอยู�ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ& ตามกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ& พ.ศ. 2560 
กําหนดการใช�ประโยชน&ท่ีดินริมฝTZงแม�น้ําน�าน แม�นํ้าปาด คลองตรอน บึงกะโล� และบึงมาย ให�มีท่ีว�างตามแนวขนานริมฝTZง
ตามสภาพธรรมชาติของแม�น้ํา ลําคลอง หรือบึง ไม�น�อยกว�า 15 เมตร เว�นแต�เปNนการก�อสร�างเพ่ือการคมนาคมทางน้ําหรือ
การสาธารณูปโภค          (เอกสารแนบ 10) 
  ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4:  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

4.1. ขอยกเลิกเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ�สัตว�นํ้า 
เลขาคณะกรรมการฯ : ตามท่ีมติที่ประชุมคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ&คร้ังท่ี 1/2560 ให�
คณะอนุกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ& จัดประชุมเพ่ือพิจารณาที่รักษาพันธุ&สัตว&น้ําของจังหวัดอุตรดิตถ& ราย
แปลงเพ่ือนําเสนอต�อคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ&พิจารณาในการประชุมคร้ังต�อไป นั้น เน่ืองจากมี
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศให� เหมาะสมตามสถานะปTจจุบัน ท่ีผ�านความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการฯ จัดประชุม เม่ือวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 และมีมติการพิจารณา จํานวน 88 แห�ง เห็นควร 
คงไว�จํานวน 37 แห�งและให�ประกาศยกเลิกจํานวน 57 แห�ง    (ตามเอกสารแนบ 11) 
  ท่ีประชุม เห็นชอบ 

4.2. ขอกําหนดเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ�สัตว�นํ้าเพ่ิมเติม (แห5งใหม5)  
เลขาคณะกรรมการฯ : ด�วยบริเวณท�าน้ําคลองตรอน บริเวณวัดแสนขัน หมู�ท่ี 2 ตําบลบ�อทอง อําเภอทองแสนขัน 
จังหวัดอุตรดิตถ& มีความเหมาะสมอย�างย่ิงที่จะกําหนดเปNนเขตรักษาพันธุ&สัตว&น้ําตาม พรก.การประมง พ.ศ. 2558 

ประกอบกับ/... 
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ประกอบกับความต�องการของชุมชนที่ต�องการอนุรักษ&สัตว&น้ําไว�ให�ท�องถ่ิน โดยผ�านการประชาคมของมีผู�มีส�วนได�เสีย 
ร�วมประชาคม 128 รายแล�ว เม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ณ วัดแสนขัน หมู�ที่ 2 ตําบล บ�อทอง อําเภอทองแสน
ขัน จังหวัดอุตรดิตถ& มีการลงลายมือชื่อไว� เปNนหลักฐานชุมชนแล�ว และผ�านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 โดยกําหนดแนวลําคลองตรอน ด�านทิศเหนือสุดเขตวัด พิกัด N 
17.46369 E 100.43921 และทิศตะวันตกบริเวณสะพานข�ามคลองตรอน พิกัด N 17.46077 E 10043697  

 (ตามเอกสารแนบ 12) 
    ท่ีประชุม เห็นชอบ 
 

4.3. การพิจารณาขอผ5อนปรนอนุญาตให.เล้ียงปลากระชังในบริเวณเข่ือนสิริกิติ์ 

นายวานิช ย่ีบุญยงค� ประมงอําเภอท5าปลา : การเพาะเลี้ยงสัตว&น้ําในกระชังของราษฎรบ�านท�าเรือ หมู�ที่ 9 ตําบลท�าปลา 
และบ�านห�วยเจริญ หมู�ที่ 8 ตําบลผาเลือด อําเภอท�าปลา จังหวัดอุตรดิตถ& ขอให�ผ�อนปรนอนุญาตให�เลี้ยงปลาในกระชังใน
บริเวณอ�างเก็บน้ําเข่ือนสิริกิต์ิ ซ่ึงเปNนเขตอุทยานแห�งชาติลําน้ําน�าน เพ่ือให�สามารถประกอบอาชีพได�โดยไม�ผิดกฎหมาย แต�
เนื่องจากพ้ืนท่ีน้ําในอ�างเก็บน้ําเข่ือนสิริกิต์ิเกือบทั้งหมดเปNนเขตพ้ืนท่ีอุทยานแห�งชาติลําน้ําน�าน คณะกรรมการฯ จึงไม�
สามารถประกาศกําหนดให�เปNนเขตเพาะเลี้ยงสัตว&นํ้าทับซ�อนลงไปได� ซ่ึงสํานักงานประมงอําเภอท�าปลา ได�ทําหนังสือผ�าน
นายอําเภอท�าปลา เสนอผู�ว�าราชการจังหวัดอุตรดิตถ& เพ่ือสอบถามหัวหน�าอุทยานฯ การที่จะอนุญาตให�ทําการเพาะเลี้ยงสัตว&
นํ้าในเขตอุทยานฯ ได�ต�องทําโครงการร�วม ซ่ึงค�อนข�างซับซ�อน และหารือทางกรมประมง ได�รับคําชี้แจงว�า บริเวณท่ีจะ
ประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว&นํ้าควบคุมได�น้ัน หากอยู�ภายใต�การควบคุมดูแลของหน�วยงานอ่ืนน้ันให�ปฏิบัติตาม
กฎหมายอ่ืนด�วย ควรประสานหน�วยงานผู�ดูแลว�าสามารถให�ความยินยอมหรือไม� หากไม�ยินยอมหรือไม�มีแนวทางในการ
อนุญาตตามกฎหมายก็ควรงดเว�นการประกาศกําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว&นํ้าในบริเวณดังกล�าว และการรับรองผลกระทบ
สิ่งแวดล�อมควรดําเนินการจัดทํา ว�ามีผลกระทบหรือไม�มีผลกระทบ อย�างไร ก็จะนําหนังสือรับรองดังกล�าวมาประกอบ
โครงการร�วม และจะนําเข�าที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในคร้ังต�อไป จึงเรียนให�ท่ีประชุมทราบ       (เอกสารแนบ 13) 
ประธาน :  ในส�วนของผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม และกฎหมายที่เก่ียวข�อง ขอให�ประสานกับอุทยานแห�งชาติลําน้ําน�าน และ
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง หารือร�วมกัน ว�าให�ดําเนินการในรูปแบบใด เพ่ือยืนยันผลกระทบต�อส่ิงแวดล�อม โดยให�ประสานงาน
หน�วยงานที่จะจัดโครงการร�วมเพ่ือหาข�อยุติในการดําเนินการผลกระทบด�านสิ่งแวดล�อม และนําผลการดําเนินงานเสนอที่
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ& เพ่ือการพิจารณา ต�อไป 

  ท่ีประชุม รับทราบ 
4.4 ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ� เร่ือง กําหนดเขตเพาะเล้ียงสัตว�นํ้าสําหรับ

กิจการการเพาะเล้ียงสัตว�นํ้าควบคุม ประเภท การเพาะเล้ียงจระเข. พ.ศ. ๒๕๕9 
เลขาคณะกรรมการฯ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๓๐๘ ง ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
กําหนดเขตท�องท่ีของจังหวัดอุตรดิตถ& ดังต�อไปนี้ ได�แก� เขตท�องที่อําเภอเมืองอุตรดิตถ& อําเภอตรอน อําเภอลับแล อําเภอ
พิชัย และอําเภอทองแสนขัน เปNนเขตเพาะเลี้ยงสัตว&น้ําสําหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว&น้ําควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยง
จระเข� พ.ศ. ๒๕๕9 น้ัน เนื่องจากมีเกษตรกรนอกเหนือในประกาศข�างต�น มาขออนุญาตเพาะเลี้ยงเพาะเลี้ยงจระเข� นอกพ้ืนที่
ควบคุม จึงขอหารือท่ีประชุมเพ่ือทบทวนการกําหนดเขตพ้ืนที่อีกคร้ัง                 (เอกสารแนบ 14) 
ประธาน : การทบทบทวนหรือประกาศเพ่ิมเขตพ้ืนท่ี ต�องพิจารณาความเหมาะสม หากไม�เหมาะสมหรือเปNนเขตพ้ืนที่เสี่ยง
หรือไม�ปลอดภัย ให�สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ&ควบคุมดูแลอย�างใกล�ชิดด�วย 

นายบัญชา อรุณเขต: เห็นสมควรที่จะประกาศเขตพ้ืนท่ีของจังหวัดอุตรดิตถ&เปNนเขตเพาะเลี้ยงสัตว&น้ําสําหรับกิจการการ
เพาะเลี้ยงสัตว&นํ้าควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข� ทั้งจังหวัด เพ่ือเป1ดโอกาสให�เกษตรกรมีโอกาสได�ประกอบอาชีพเพ่ิม 
และมีช�องทางเลือกในการเลือกประกอบอาชีพได�มากข้ึน 

  มติที่ประชุม เห็นชอบให�ประกาศกําหนดให�จังหวัดอุตรดิตถ& เปNนเขตเพาะเลี้ยงสัตว&นํ้าสําหรับกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว&น้ําควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข�ท้ังจังหวัด 

4.5 การพิจารณา/... 
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4.5 การพิจารณาผลกระทบส่ิงแวดล.อมของการเล้ียงปลาในกระชัง 
เลขาคณะกรรมการฯ : ผลการพิจารณาผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม ประเภทกระชังเลี้ยงสัตว&นํ้าในแม�น้ําน�านและคลองตรอน 
จังหวัดอุตรดิตถ& ซ่ึงสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดอุตรดิตถ& ชี้แจงว�า กิจการกระชังเลี้ยงสัตว&นํ้าใน
แม�น้ําน�าน ข้ึนอยู�กับปTจจัยที่เก่ียวข�อง เช�น ปริมาณการเลี้ยงสัตว&นํ้า อาหารและยาปฏิชีวนะ วัสดุที่ใช�เปNนทุ�นลอย ลักษณะ
การวางแนวกระชัง และวิธีการเลี้ยงของเกษตรกร ซ่ึงแต�ละปTจจัยอาจส�งผลให�เกิดผลกระทบสิ่งแวดล�อมที่แตกต�างกัน 
ประธาน  : ให�หน�วยงานที่เก่ียวข�องหารือเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล�อม ต�องสั่งการจากส�วนกลางเพ่ือหาข�อยุติในเร่ืองผลกระทบ
สิ่งแวดล�อม ในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ จะไม�พิจารณาเร่ืองนี้ 
เลขาคณะกรรมการฯ :  จะดําเนินการปรึกษากรมประมง เพ่ือดําเนินการประสานหารือข�อยุติหรือหาข�อปฏิบัติเร่ือง
ผลกระทบด�านสิ่งแวดล�อม ในการเพาะเลี้ยงสัตว&นํ้าในกระชัง 

   ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5: เร่ืองอ่ืน ๆ  

นายประดิษฐ� ดิษฐรัตน� : ขณะน้ีจังหวัดอุตรดิตถ&มีปTญหาเร่ืองการจําหน�ายผลผลิตของเกษตรกรผู�เลี้ยงปลารายย�อย ซ่ึง
เลี้ยงแล�วไม�มีตลาดรองรับ ขอเสนอให�คณะกรรมการฯ ช�วยดําเนินการจัดต้ังตลาดกลางการซ้ือขายปลา หรือแพปลา 
ประธาน : มอบหมายให� สํานักงานประมงจังหวัดและพาณิชย&จังหวัดอุตรดิตถ& หาแนวทางดําเนินการจัดต้ังตามที่
คณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิด�านการเพาะลี้ยงสัตว&น้ําเสนอ 
 
ปQดประชุมเวลา: เวลา 12.05 น.       
 
  ผู�จดรายงานการประชุม 
 (นางสาวอุมา สงดํา)  
 พนักงานผู�ช�วยประมง  
  ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
 (นายฐาปกรณ& ลิ่มบรรจง)  
 หัวหน�ากลุ�มพัฒนาและส�งเสริมอาชีพการประมง  

 


