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โครงการ Unit School กรมประมง 

เรื่อง พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558  

ที่เกี่ยวของกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุมในภาพรวม 

 
โดย กลุมวิจัยการจัดระบบการเพาะเลีย้งสตัวน้าํควบคมุ 

 
 

22 มีนาคม 2561 

กองวิจัยและพฒันาการเพาะเลี้ยงสตัวน้าํชายฝง 



1. รัฐธรรมนูญ 

2. พระราชบัญญัติ 

3. พระราชกําหนด 

4. พระราชกฤษฎีกา 

5. กฎกระทรวง 

6. ประกาศกระทรวง/ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด/ประกาศกรม 

และระเบียบกรมที่ออกตามตัวบท/เทศบัญญัติ/ขอบัญญัติอบจ./ขอบัญญัติอบต. 

7. ระเบียบกรมประมงที่ออกเปนการภายใน เชน ระเบียบ ฯ ทบ. 

ลําดับศักดิ์ของกฎหมายประเทศไทย 



∗พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 

กฎหมายที่เก่ียวของกับการประมง 

∗พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558  

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2558) 

∗  พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 

∗  พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2560 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) 



∗  จัดระเบียบการประมงในประเทศไทยและในนานน้ําทัว่ไป 

∗  ปองกันไมใหทาํการประมงโดยไมชอบโดยกฎหมาย 

∗  รักษาทรพัยากรสัตวน้ําใหอยูในภาวะทีเ่ปนแหลงอาหารของมนุษยชาต ิ

 อยางยั่งยืน 

∗  รักษาสภาพสิง่แวดลอมในดาํรงอยูในสภาพทีเ่หมาะสมตามแนวทาง  

 กฎเกณฑ และมาตรฐานทีเ่ปนทีย่อมรับนับถือในนานาประเทศ 

จุดมุงหมายของพระราชกําหนดการประมง  

พ.ศ. 2558  
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พรก.การประมง พ.ศ. 2558 และแกไขเพิ่มเติม 

ม.76: กฎ

กระทรวงฯ 

สัตวนํ้าควบคุม 

ม.77: เขตการ

เพาะเลี้ยงกุงทะเล 
ม.78: ขอปฏิบัติท่ี

เกษตรกรตองปฏิบัติ 

ม. 79: การ

ขออนุญาต 

-- กุงทะเล --- 
-- ชายฝง 

-- น้ําจืด 
-- กุงเครยฟชทกุชนิด 

-- จระเขทุกชนิด 

-- หอยทะเลในพ้ืนที่ 

   สาธารณฯ 

-- สัตวน้ําในกระชัง 

   ในพ้ืนที่สาธารณฯ 

1. จดแจง 

2. แหลงที่มาสัตวน้ํา 

3. อาหารที่ใช 

4. ยา เคมีภัณฑ 

สารอันตราย 

5. การจัดการน้ําทิ้ง 

6. การปองกันน้ํา

ร่ัวไหล 

7. กําหนดเร่ืองอ่ืนๆ 

การจัดทํา

หนังสือกํากับ

การซื้อขาย 

(APD) 

-- กุงทะเล --- 
-- ชายฝง 

-- น้ําจืด 

ม. 91: 

APD 
ม.102: ระเบียบ

ปฏิบัติของเจาหนาท่ี 

 การเขาไปในสถานที่ 

 การคน 

 การยึด หรืออายัด

เอกสารหลักฐาน 

 การเก็บตัวอยาง 

สัตวน้ํา ผลิตภัณฑ 

 การทําลายยา และ

เคมีภัณฑ 

 การดําเนินคดี 

ตามกฎหมาย 

การเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําในที่จับ

สัตวน้ําซึ่งเปน

สาธารณ

สมบัติของ

แผนดิน 



การกําหนดกิจการ 

การเพาะเล้ียงสัตวน้ําควบคุม 







เสนแบงเขตพ้ืนที่ชายฝงและ

พ้ืนที่น้ําจืด 

เสนขอบพ้ืนที่ชายฝง 



 
การกําหนดเขตพื้นที่ 

การเพาะเล้ียงสัตวน้ําควบคุม 



การดําเนินการของคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด 

ในการประกาศเขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม 

      กรมประมงจัดทําแนวทางดําเนินการประกาศเขตเพาะเลี้ยงกุงทะเลในพ้ืนท่ีชายฝง ตามมาตรา 77 

ดังน้ี 
     1. ควรมีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาเขตการเพาะเลี้ยงฯ 

     2. พ้ืนท่ีท่ีประกาศกําหนดใหเปนเขตการเพาะเลี้ยงฯ ในเบ้ืองตนตองไมเปนพ้ืนท่ีหามตามกฎหมายอื่น  

     3. ตองตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีประสงคจะออกประกาศกําหนดเขตฯ กับหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของกอนออกประกาศฯ เพ่ือปองกันมิใหเกิดปญหาการทับซอนของพ้ืนท่ีหามตามกฎหมายอื่น 

      4. จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด 

     5. กรณีท่ีมีความจําเปนตองออกประกาศเขตในพ้ืนท่ีทับซอนของหนวยงานอื่น ใหนําสภาพปญหา

การทับซอนของพ้ืนท่ีเขาหารือแกไขในท่ีประชุมคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดเพ่ือพิจารณาและให

ย่ืนขออนุญาตจากหนวยงานท่ีกํากับดูแลกอนออกประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด 

    6. การประกาศเขตฯใหประกาศในระดับตําบล หากตํ่ากวาระดับตําบลใหจัดทําแผนท่ีแนบทายการ

ประกาศเขต 
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จังหวัดที่มีการประกาศเขตการเพาะเลีย้งสตัวน้ําควบคมุ  

กรณีการเพาะเลีย้งกุงทะเล 

1. กระบ่ี 10. พังงา 

2. กาญจนบุรี 11. เพชรบุร ี

3. ฉะเชิงเทรา 12. ระยอง 

4. ตรัง 13. ราชบุร ี

5. นครนายก 14. สมุทรปราการ 

6. นนทบุรี 15. สมุทรสาคร 

7. นราธิวาส 16. สุพรรณบุรี 

8. ปทุมธานี 17. สุราษฎรธานี 

9. ปราจีนบุรี  
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มาตรา 78 ใหอธิบดีมีอํานาจประกาศกําหนดใหผูประกอบ

กิจการการเพาะเลีย้งสตัวน้ําควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสตัว

น้ําตามมาตรา 77 ตองปฏิบัติในเรื่อง ดังตอไปนี้ 

  (1) กําหนดใหผูประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตอง

แจงการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตอพนักงาน

เจาหนาที่ตามวิธีการที่กําหนด 

  (2) กําหนดแหลงที่มาของสัตวน้ําที่หามนํามาใชในการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

  (3) กําหนดประเภท ลักษณะ และคุณภาพอาหารของ 

สัตวน้ําที่หามใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  
17 17 



 (4) กําหนดชนิดและปริมาณของยา เคมีภัณฑ หรือ 

สารอันตรายอ่ืนใดที่หามใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

 (5) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการจัดการ

น้ําทิ้งหรือของเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

 (6) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการปองกัน

มิใหน้ําจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํารั่วไหลออกจากที่เพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา 

 (7) กําหนดเรื่องอ่ืนใดที่จําเปนในการปองกันผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม หรืออันตรายตอผูบริโภคหรือตอกิจการของ

บุคคลอ่ืน 
18 18 



การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จบัสัตวน้ํา 

ซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดนิ 



ท่ีมา : กบม. 



ท่ีมา : กบม. 



ท่ีมา : กบม. 



ท่ีมา : กบม. 



ท่ีมา : กบม. 



ท่ีมา : กบม. 



ท่ีมา : กบม. 



ท่ีมา : กบม. 



ท่ีมา : กบม. 





FMD MD 







Origin - ใบแจ้งเกิด 

Origin - ใบแจงเกิด 

ลําดับที่ 1 

ลําดับที่ 2  

ลําดับที่ n 

ผูซ้ือทอดสุดทาย 
(ผูคาปลกี/ ผูบริโภคในประเทศ) 



http://apd.fisheries.go.th 





มาตรา ๑๐๒ ในการปฏบิตัหินาทีต่ามพระราชกาํหนดนี้ใหพนักงาน

เจาหนาทีมี่อํานาจ ดังตอไปนี้ 

 

(3) เขาไปในสถานทีป่ระกอบกจิการหรือสถานทีท่ีเ่กีย่วกบัการประกอบ

กิจการทีต่องมีการควบคมุตามมาตรา ๗๖ ในระหวางเวลาทาํการ เพือ่

ตรวจสอบและควบคุมใหการเปนไปตามพระราชกาํหนดนี ้

(6) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลกัฐานทีเ่กีย่วของกบัการกระทาํความผิด

ตามพระราชกาํหนดนีเ้พือ่ประโยชนในการตรวจสอบหรือดาํเนินคดี 

(7) เก็บตัวอยางสัตวน้ําหรอืผลติภณัฑสัตวน้ํา หรือวัตถุใด ๆ เพื่อนําไป

ตรวจสอบ หรือตรวจวิเคราะหเพือ่ตรวจสอบและควบคมุใหการเปนไปตาม

พระราชกาํหนดนี ้



(๙) ยึดหรืออายัดยา เคมีภัณฑ หรือสารอันตรายอ่ืนใดทีมี่เหตอัุนควรสงสยัวา

เปนยา เคมีภัณฑหรือสารอันตรายทีใ่ชหรือจะใชในการเพาะเลีย้งสัตวน้ําโดย

ฝาฝนขอหามตามมาตรา ๗๘ (๔) 

 ในกรณทีีส่ตัวน้าํหรือผลติภณัฑสตัวน้าํ ยา เคมีภัณฑ หรือสาร

อันตรายอ่ืนใดทีพ่นักงานเจาหนาที ่ไดยึดหรอือายัดไวตาม (๘) หรือ (๙) มี

สภาพทีอ่าจเปนอันตรายตอรางกายของมนุษยหรอืตอสตัวน้าํอ่ืนหรือ

สิ่งแวดลอมของสตัวน้าํ หรือตอทรพัยสนิของบคุคลหรอืสาธารณสมบตั ิ 

ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งทาํลายหรอืจัดการอยางอ่ืนตามทีเ่หน็สมควร 









มาตรา 149 ผูใดฝาฝนมาตรา 77 หรือมาตรา 79 หรือไมปฏิบตัิตาม

มาตรา 78 (1) (5) (6) หรือ (7) ตองระวางโทษปรบัตัง้แต 10,000-

100,000บาท และปรบัวันละ 10,000 บาทตลอดระยะเวลาทีมี่การฝาฝน 

รวมทั้งตองดาํเนินการฟนฟหูรือชาํระคาใชจายในการฟนฟทูีจ่ับสตัวน้าํหรอื

สภาพสิง่แวดลอมทีไ่ดรับผลกระทบจากการดาํเนินการใหกลบัสูสภาพตาม

ธรรมชาติ 
 

มาตรา 150 ผูใดไมปฏิบัตติามมาตรา 78 (2) (3) หรือ (4) ตองระวาง

โทษปรบัตั้งแต 30,000-300,000บาท 



ตอบขอซักถาม 


	โครงการ Unit School กรมประมง�เรื่อง พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 �ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมในภาพรวม��โดย กลุ่มวิจัยการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
	ลำดับศักดิ์ของกฎหมายประเทศไทย
	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง
	จุดมุ่งหมายของพระราชกำหนดการประมง �พ.ศ. 2558 
	หมวด 6 �การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
	Slide Number 6
	มาตรา 76 
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	มาตรา 77�การกำหนดเขตพื้นที่�การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
	การดำเนินการของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด�ในการประกาศเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	มาตรา 79 
	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
	มาตรา 91
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42

