
 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เร่ือง  กําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสําหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม 

ประเภท  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในกระชัง 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

โดยที่กฎกระทรวงกําหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้เป็นกิจการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําควบคุม  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  ออกตามความในมาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  กําหนดให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในกระชังเป็นกิจการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําควบคุม  และ
ความในมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชกําหนดดังกล่าวบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ควบคุมนอกเขตพื้นที่ที่คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดประกาศกําหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๘  วรรคหน่ึง  (๓)  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดกาฬสินธุ์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้พื้นที่ดังต่อไปนี้  เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสําหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม  
ประเภท  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในกระชัง 

(๑) อ่างเก็บน้ําเขื่อนลําปาว  จุดเกาะมหาราช  โซน  ๑  เขตท้องที่บ้านหนองสามขา  หมู่ที่  ๕  
ตําบลหนองบัว  อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามแผนที่หมายเลข  ๑  แนบท้ายประกาศน้ี 

(๒) อ่างเก็บน้ําเขื่อนลําปาว  จุดเกาะมหาราช  โซน  ๒  เขตท้องที่บ้านโคกใหญ่  หมู่ที่  ๗  
ตําบลหนองบัว  อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามแผนที่หมายเลข  ๒  แนบท้ายประกาศน้ี 

(๓) อ่างเก็บน้ําเขื่อนลําปาว  จุดบ้านหนองบัวชุม  โซนเหนือ  เขตท้องที่บ้านหนองบัวชุม  หมู่ที่  ๙  
ตําบลหนองหิน  อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามแผนที่หมายเลข  ๓  แนบท้ายประกาศน้ี 

(๔) อ่างเก็บน้ําเขื่อนลําปาว  จุดบ้านหนองบัวชุม  โซนกลาง  เขตท้องที่บ้านหนองบัวชุม  หมู่ที่  ๙  
ตําบลหนองหิน  อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามแผนที่หมายเลข  ๔  แนบท้ายประกาศน้ี 

(๕) อ่างเก็บน้ําเขื่อนลําปาว  จุดบ้านหนองบัวชุม  โซนใต้  เขตท้องที่บ้านหนองบัวชุม  หมู่ที่  ๙  
บ้านสว่างศรีมงคล  หมู่ที่  ๓  และบ้านโคกครึม  หมู่ที่  ๕  ตําบลหนองหิน  อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ตามแผนที่หมายเลข  ๕  แนบท้ายประกาศนี้ 

(๖) อ่างเก็บน้ําเขื่อนลําปาว  จุดบ้านทับปลา  เขตท้องที่บ้านทับปลา  หมู่ที่  ๗  ตําบลหนองสรวง  
อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามแผนที่หมายเลข  ๖  แนบท้ายประกาศน้ี 

(๗) อ่างเก็บน้ําเขื่อนลําปาว  จุดปากห้วยแดง  เขตท้องที่บ้านหนองสรวง  หมู่ที่  ๑๐   
ตําบลหนองสรวง  อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามแผนที่หมายเลข  ๗  แนบท้ายประกาศน้ี 

(๘) อ่างเก็บน้ําเขื่อนลําปาว  จุดบ้านนาอวน  โซนเหนือ  เขตท้องที่บ้านนาอวน  หมู่ที่  ๕  
ตําบลหนองสรวง  อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามแผนที่หมายเลข  ๘  แนบท้ายประกาศน้ี 



 หน้า   ๑๒ 
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(๙) อ่างเก็บน้ําเขื่อนลําปาว  จุดบ้านนาอวน  โซนกลาง  เขตท้องที่บ้านนาอวน  หมู่ที่  ๕  
ตําบลหนองสรวง  อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามแผนที่หมายเลข  ๙  แนบท้ายประกาศน้ี 

(๑๐) อ่างเก็บน้ําเขื่อนลําปาว  จุดบ้านนาอวน  โซนใต้  เขตท้องที่บ้านนาอวน  หมู่ที่  ๕   
ตําบลหนองสรวง  อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามแผนที่หมายเลข  ๑๐  แนบท้ายประกาศน้ี 

(๑๑) อ่างเก็บน้ําเขื่อนลําปาว  จุดท่าไร่แม่ไข่พ่อสมรัตน์  เขตท้องที่บ้านหนองสามขา  หมู่ที่  ๕  
ตําบลหนองบัว  อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามแผนที่หมายเลข  ๑๑  แนบท้ายประกาศน้ี 

(๑๒) อ่างเก็บน้ําเข่ือนลําปาว  จุดท่าไร่พ่อบุญคํ้า  เขตท้องที่บ้านหนองสามขา  หมู่ที่  ๕   
ตําบลหนองบัว  อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามแผนที่หมายเลข  ๑๒  แนบท้ายประกาศน้ี 

(๑๓) อ่างเก็บน้ําเขื่อนลําปาว  จุดบ้านคําศรี  เขตท้องที่บ้านคําศรี  หมู่ที่  ๑๓  ตําบลหนองบัว  
อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามแผนที่หมายเลข  ๑๓  แนบท้ายประกาศน้ี 

(๑๔) อ่างเก็บน้ําเขื่อนลําปาว  จุดบ้านหนองไผ่  โซน  ๑  เขตท้องที่บ้านหนองไผ่  หมู่ที่  ๑๔  
ตําบลเสาเล้า  อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามแผนที่หมายเลข  ๑๔  แนบท้ายประกาศน้ี 

(๑๕) อ่างเก็บน้ําเขื่อนลําปาว  จุดบ้านหนองไผ่  โซน  ๒  เขตท้องที่บ้านหนองไผ่  หมู่ที่  ๑๔  
ตําบลเสาเล้า  อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามแผนที่หมายเลข  ๑๕  แนบท้ายประกาศน้ี 

(๑๖) อ่างเก็บน้ําเขื่อนลําปาว  จุดบ้านโคกกลางเหนือ  เขตท้องที่บ้านโคกกลางเหนือ  หมู่ที่  ๕  
ตําบลหัวหิน  อําเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามแผนที่หมายเลข  ๑๖  แนบท้ายประกาศน้ี 

(๑๗) อ่างเก็บน้ําเขื่อนลําปาว  จุดบ้านโนนสมบูรณ์  โซน  ๑  เขตท้องที่บ้านโนนสมบูรณ์   
หมู่ที่  ๖  ตําบลหัวหิน  อําเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์  และบ้านโนนภักดี  หมู่ที่  ๙  ตําบลนาเชือก  
อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามแผนที่หมายเลข  ๑๗  แนบท้ายประกาศน้ี 

(๑๘) อ่างเก็บน้ําเขื่อนลําปาว  จุดบ้านโนนสมบูรณ์  โซน  ๒  เขตท้องที่บ้านโนนภักดี  หมู่ที่  ๙  
ตําบลนาเชือก  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามแผนที่หมายเลข  ๑๘  แนบท้ายประกาศน้ี 

(๑๙) อ่างเก็บน้ําเขื่อนลําปาว  จุดบ้านพักสุขใจ  เขตท้องที่บ้านพักสุขใจ  หมู่ที่  ๗  ตําบลภูดิน  
อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามแผนที่หมายเลข  ๑๙  แนบท้ายประกาศน้ี 

(๒๐) อ่างเก็บน้ําเข่ือนลําปาว  จุดบ้านโนนศาลา - นาขาม  โซน  ๑  เขตท้องที่บ้านโนนศาลา   
หมู่ที่  ๑๓  ตําบลภูดิน  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามแผนที่หมายเลข  ๒๐  แนบท้ายประกาศน้ี 

(๒๑) อ่างเก็บน้ําเข่ือนลําปาว  จุดบ้านโนนศาลา - นาขาม  โซน  ๒  เขตท้องที่บ้านนาขาม   
หมู่ที่  ๙  ตําบลภูดิน  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามแผนที่หมายเลข  ๒๑  แนบท้ายประกาศน้ี 

(๒๒) อ่างเก็บน้ําเขื่อนลําปาว  จุดบ้านท่าเรือภูสิงห์  เขตท้องที่บ้านท่าเรือภูสิงห์  หมู่ที่  ๙  
ตําบลภูสิงห์  อําเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามแผนที่หมายเลข  ๒๒  แนบท้ายประกาศน้ี 

(๒๓) อ่างเก็บน้ําเขื่อนลําปาว  จุดบ้านโนนปลาขาว  เขตท้องที่บ้านโนนปลาขาว  หมู่ที่  ๘  
ตําบลภูสิงห์  อําเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามแผนที่หมายเลข  ๒๓  แนบท้ายประกาศน้ี 



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๒๔) อ่างเก็บน้ําเขื่อนลําปาว  จุดบ้านหนองฝาย  เขตท้องที่บ้านหนองฝาย  หมู่ที่  ๕  ตําบลภูสิงห์  
อําเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามแผนที่หมายเลข  ๒๔  แนบท้ายประกาศน้ี 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ณัฐภัทร  สุวรรณประทีป 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประธานคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดกาฬสินธุ์ 


















































