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สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง 
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561  

สถานการณ์ภัยพิบัติ (อุทกภัย)   

สถานการณ์ช่วงเดือนพฤษภาคม – ปัจจุบัน 2561 พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าได้รับความ
เสียหายแล้ว จ้านวน 2 จังหวัด ได้แก่จังหวัดระนอง และกระบี่ 

 

จังหวัด 
เกษตรกร 

(ราย) 

พื้นที่เสียหาย 
มูลค่าความ

เสียหาย (บาท) 

ประมาณการ
วงเงินช่วยเหลือ

(บาท) ไร ่ ตารางเมตร 

2 168 21.47 450 535,524 328,889 

 

ความก้าวหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ 
1. จังหวัดอยู่ระหว่างการส้ารวจความเสียหาย จ้านวน 1 จังหวัด ได้แก่จังหวัดระนอง เกษตรกร จ านวน 

162 ราย วงเงินช่วยเหลือ จ านวน 187,139 บาท 
2. จังหวัดอยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัด (ก.ช.ภ.อ.) 

พิจารณา จ้านวน 1 จังหวัด ได้แก่จังหวัดกระบี่ เกษตรกร จ านวน 6 ราย วงเงินช่วยเหลือ จ านวน 
141,750 บาท 
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กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง 
ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561  

สถานการณ์ภัยพิบัติ (อุทกภัย)   

สถานการณ์ช่วงวันที่ 26 เมษายน ถึง 29 พฤษภาคม 2561 พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าได้รับ
ความเสียหายแล้ว จ้านวน 7 จังหวัด ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ล้าปาง ชัยนาท สระแก้ว นครราชสีมา และ
ราชบุรี 

 

จังหวัด 
เกษตรกร 

(ราย) 

พื้นที่เสียหาย 
มูลค่าความ

เสียหาย (บาท) 

ประมาณการ
วงเงินช่วยเหลือ

(บาท) ไร ่ ตารางเมตร 

7 76 79.67 830 1,257,625 513,006 

 

ความก้าวหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ 
1. จังหวัดอยู่ระหว่างการส้ารวจความเสียหาย จ้านวน 1 จังหวัด ได้แก่จังหวัดเชียงราย เกษตรกร 

จ านวน 7 ราย วงเงินช่วยเหลือ จ านวน 193,300 บาท 
2. จังหวัดอยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัด (ก.ช.ภ.อ.) 

พิจารณา จ้านวน 1 จังหวัด ได้แก่จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกร จ านวน 4 ราย วงเงินช่วยเหลือ 
จ านวน 54,925 บาท 

3. จังหวัดอยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 
พิจารณา จ้านวน 1 จังหวัด ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกร จ านวน 1 ราย วงเงินช่วยเหลือ 
จ านวน 4,225 บาท 

4. จังหวัดด้าเนินการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วโดยใช้เงินองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน 3 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดล้าปาง ชัยนาท ราชบุรี เกษตรกร จ านวน 35 ราย วงเงินช่วยเหลือ จ านวน 161,268.25 บาท 

5. จังหวัดช่วยเหลือเป็นพันธุ์สัตว์น้้าแล้ว จ้านวน 1 จังหวัด ได้แก่จังหวัดสระแก้ว เกษตรกร จ านวน 29 ราย 
วงเงินช่วยเหลือ จ านวน 99,288 บาท (พันธุ์สัตว์น้้า จ้านวน 112,800 ตัว) 
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การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ 
 ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

1. หลักเกณฑ์ 
 เกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนด้านการประมง กับหน่วยงานของ 
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ก่อนเกิดภัยพิบัติเท่านั้น 

 

อัตราการช่วยเหลือ 
1.1 กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล ปูทะเล หรือหอยทะเล ไร่ละ 10,920 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่ 
1.2 ปลาหรือสัตว์น้้าอื่นๆ นอกจากข้อ 1.1 ที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าวหรือร่องสวน (คิดเฉพาะพ้ืนที่เลี้ยง) 

ไร่ละ 4,225 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่ 
1.3 สัตว์น้้าตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ที่เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือที่เลี้ยงในลักษณะอ่ืนๆ  

ที่คล้ายคลึงกัน ตารางเมตรละ 315 บาท ไม่เกินรายละ 80 ตารางเมตร 
ทั้งนี้  หากคิดค้านวณพื้นท่ีเลี้ยงแล้ว ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ประสบภัยพิบัติรายใด จะได้รับการช่วยเหลือ

เป็นเงินต่้ากว่า 315 บาท ให้ช่วยเหลือในอัตรารายละ 315 บาท 

2. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ 
2.1 เกษตรกรที่จะได้รับการช่วยเหลือ จังหวัดจะต้องประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน 
2.2 เกษตรกรที่จะได้รับการช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนด้านประมงกับหน่วยงานของ 

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น 
2.3 การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยใช้
เงินทดรองราชการในอ้านาจผู้ว่าราชการจังหวัด หากเงินงบประมาณมีไม่เพียงพอสามารถขอใช้
เงินทดรองราชการในอ้านาจของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (50 ล้านบาท) และการขอใช้
เงินงบกลางจากคณะรัฐมนตรี  

 


