สภาพทั่วไปของจังหวัดระนอง

๒

ขอมูลพื้นฐานของจังหวัดระนอง
ระนองเปนจังหวัดแรกของภาคใตตั้งอยูร ิมฝงทะเลอันดามัน หางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 568
กิโลเมตร มีพื้นทีป่ ระมาณ 3,298.045 ตารางกิโลเมตรหรือ 2,061,278 ไร คิดเปนรอยละ 0.63
ของเนื้อทีท่ ั้งประเทศและมีพื้นที่มากเปนอันดับ 60 ของประเทศ และมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง
ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันออก
ติดตอกับ
อําเภอเมือง อําเภอสวี อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร
และอําเภอไชยา อําเภอทาฉาง อําเภอบานตาขุน
และอําเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎรธานี
ทิศใต
ติดตอกับ
อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และอําเภอคีรีรัฐนิคม
จังหวัดสุราษฎรธานี
ทิศตะวันตก
ติดตอกับ
ประเทศพมา และทะเลอันดามัน
ถนนสายหลักของจังหวัดระนอง คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 (สายเพชรเกษม) จากจังหวัด
ชุมพรมายังจังหวัดระนอง ระยะทาง 112 กิโลเมตร และสารรอง ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4006 จาก
สามแยกราชกรูด อําเภอเมือง ผานอําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร ไปจดทางหลวงหมายเลข 41 อําเภอหลัง
สวน จังหวัดสุราษฎรธานี ระยะทาง 63 กิโลเมตร การคมนาคมทางอากาศ มีสนามบินขนาดเล็ก 1 แหง
อยูในเขตอําเภอเมือง
 ลักษณะภูมิประเทศ
สวนใหญเปนภูเขาสลับซับซอนประมาณรอยละ 86 ของพื้นที่จังหวัด มีที่ราบรอยละ 14 ของ
พื้นที่จังหวัด และเปนปาปกคลุมทางทิศตะวันออกของจังหวัด พื้นที่ลาดเอียงลงสูท ะเลอันดามันทางทิศ
ตะวันตก ภูเขาที่สูงทีส่ ุดของจังหวัด คือ ภูเขาพอตาโชงโดง สูง 1,700 ฟุต และมีเกาะใหญนอย ในทะเลอัน
ดามันจํานวน 62 เกาะ พื้นที่จงั หวัดระนองมีลักษณะรูปรางเรียวยาวและแคบ ระยะทางจากทิศเหนือจรดทิศ
ใตยาว 169 กิโลเมตร มีสวนที่กวางทีส่ ุดทีเ่ ปนพื้นดินประมาณ 25 กิโลเมตร และมีสวนที่แคบทีส่ ุด 9
กิโลเมตร มีแมน้ํากระบุรกี ั้นพรมแดนระหวางประเทศไทย
 ลักษณะภูมิอากาศ
ระนองเปนจังหวัดที่ไดชื่อวา “มีฝนตกชุกที่สุดของประเทศ” หรือเปนเมือง “ฝนแปด แดดสี”่
เนื่องจากอยูทางดานตะวันตกของประเทศ และติดกับทะเลอันดามัน จึงไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 3,691.80 – 5,330.70 มิลลิเมตรตอลิตรตอป ฝนตกในแตละปประมาณ 8
เดือนตั้งแตเดือนเมษายน – เดือนพฤศจิกายน และตกมากที่สุดในชวงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม เฉลี่ย
เดือนละ 20 วัน อุณหภูมิสูงสุด 39.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 16.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
เฉลี่ยตลอดปประมาณ 27.18 องศาเซลเซียส แบงออกเปน 3 ฤดู คือ ฤดูรอน ฤดูฝน ฤดูหนาว

๓

 ขอมูลประชากร
จํานวนประชากรจังหวัดระนอง ป พ.ศ. 2550 รวมทั้งสิ้น 180,787 คน เปนชาย
94,437 คน และหญิง 86,350 คน จํานวนครัวเรือนทั้งสิน้ 65,714 ครัวเรือน
 การปกครอง
โครงสรางการบริหารราชการ แบงออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก
(1) การบริหารราชการสวนภูมิภาคมี 32 สวนราชการ และมี 5 อําเภอ 30 ตําบล 178
หมูบาน ประกอบดวย
1. อําเภอเมืองระนอง ขนาด 713.723 ตารางกิโลเมตร หรือ 446,076.875 ไร
2. อําเภอกระบุรี ขนาด 783.010 ตารางกิโลเมตร หรือ 489,381.25 ไร
3. อําเภอละอุน ขนาด 748.546 ตารางกิโลเมตร หรือ 467,841.25 ไร
4. อําเภอกะเปอร ขนาด 657.688 ตารางกิโลเมตร หรือ 411,055 ไร
5. อําเภอสุขสําราญ ขนาด 395.078 ตารางกิโลเมตร หรือ 246,923.75 ไร
(2) การบริหารราชการสวนกลาง ประกอบดวย หนวยงานสังกัดสวนกลาง/หนวยงานตุลา
การ/หนวยงานทางทหาร/สถาบันอุดมศึกษา จํานวน 77 หนวยงาน และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 4 หนวยงาน
หนวยงานอิสระ 7 หนวยงาน
(3) การบริหารราชการสวนทองถิ่น มีองคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลเมือง 1
แหง เทศบาลตําบล 8 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 21 แหง
มีการเลือกตั้งเพียงเขตเดียวมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต 1 คน และสมาชิกวุฒสิ ภา 1
คน

๔

เขตการปกครองจังหวัดระนอง
 การนับถือศาสนา
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รองลงมาเปนอิสลาม คริสต อื่น ๆ
 ประเพณี/งานประจําป
จังหวัดระนองมีประเพณีและงานประจําปทสี่ ําคัญที่นิยมปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน คือ
ประเพณีสวดกลางบาน งานขึ้นถ้ําพระขยางค งานเทศกาลสงกรานตน้ําแรแชน้ําศักดิ์สิทธิ์ ประเพณีออกพรรษา
ประเพณีเทศนมหาชาติและพิธีการกวนขาวทิพย เทศกาลวันวิสาขบูชาและสมโภชนพระเจดียดาธุ ประเพณี
งานลอยกระทง งานเทศกาลเที่ยวระนองทองอันดามัน
 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดระนองมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่หลากหลายและมีความอุดมสมบูรณ
(1) ทรัพยากรปาไม พื้นที่ปาไมจังหวัดระนองคิดเปนรอยละ 53.84 ของพื้นที่ทั้งหมดของ
จังหวัด มีปาไม 2 ประเภท คือ ปาบก 11,457.6 ตารางกิโลเมตร และปาชายเลน 250.9 ตารางกิโลเมตร
(2) ทรัพยากรน้ํา จังหวัดระนองมีภูมิประเทศเปนปาเขาและมีฝนตกชุก จึงเกิดแมน้ํา
ลําคลองและแหลงน้ําผิวดินจํานวนมาก เชน แมน้ํากระบุรี คลองลําเลียง คลองปากจั่น คลองวัน คลองกระบุรี
คลองละอุน คลองหาดสมแปน คลองบางริ้น คลองกะเปอร คลองกําพวน คลองละออง คลองราชกรูด
แหลงน้ําผิวดินสวนใหญเกิดจากขุมเหมืองเกา
(3) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง มีความอุดมสมบูรณเนื่องจากมีปาชายเลนสมบูรณ
(4) ทรั พ ยากรแร จั ง หวั ดระนองมี แหล ง น้ํ าแร ธรรมชาติเ ป นจํ านวนมาก แหล ง น้ําแร
ที่สําคัญ อยูในเขตเทศบาลเมืองระนอง และกระจายอยูหลายแหง นอกจากนี้ยังมีแรดินขาวคุณภาพดี
(5) ความหลากหลายทางชีวภาพ มี พื้นที่ ชุมน้ําที่ ไดรั บ การขึ้นทะเบี ยนที มี ความสํ าคัญ
ระหวางประเทศ 3 แหง
(6) ทรัพยากรดิน โดยทั่วไปประเภทดินในภาคใตตอนบนมักเปนดินประเภทดินทรายและ
ดินตะกอนที่คอนขางเปนกรด ซึ่งมีความอุดมสมบูรณปานกลางถึงคอนขางต่ํา สวนดินบริเวณที่มีน้ําทะเลทวม
ถึงอยูสม่ําเสมอ เนื้อดินจะเปนประเภทดินเลนซึ่งมีการระบายน้ําเลวถึงเลวมาก ที่ดินเพื่อการเกษตรสวนใหญ
เปนพื้นที่ปลูกไมยืนตน (ขอมูล : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระนอง)
 เศรษฐกิจรวมของจังหวัด
จังหวัดระนองเปนจังหวัดหนึ่งที่อยูทางภาคใตของประเทศไทย ซึ่งมีศักยภาพสามารถพัฒนา
เศรษฐกิจ เนื่องจากจังหวัดระนองมีภูมิประเทศติดชายฝงทะเลอันดามัน มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ และมีพื้นที่
ติดกับประเทศพมา จึงทําใหระนองเปนศูนยกลางในการทําประมง และกระจายสินคาตางๆ ไปยังประเทศเพื่อน
บาน อีกทั้งจังหวัดระนอง มีภูมิประเทศทีเ่ หมาะแกการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว เนื่องจากจังหวัดระนอง ติด
กับชายฝงทะเลอันดามัน ซึ่งมีชายหาดที่คอนขางสวยงามเหมาะกับการพักผอนหยอนใจ ซึ่งมีสถานที่ทองเที่ยว
ที่นาสนใจ คือ ธารน้ําแร ภูเขาหญา เปนตน และยังมีผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑทเี่ ปนที่ขึ้นชื่อของ

๕

จังหวัดระนองอีกดวย คือ ไขมุก กะประนอง และกาหยู หรือเม็ดมะมวงหิมพานตนั่นเอง ซึ่งนักทองเที่ยว
สามารถซื้อไปเปนของฝากกลับบานได สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นวาจังหวัดระนองมีศักยภาพในดานการทองเที่ยว
ที่รัฐบาลสมควรใหการสงเสริมและสนับสนุน ไมใชสนับสนุนแคเพียงทางดานเศรษฐกิจและสังคมเพียงอยาง
เดียว เพราะการทองเที่ยวทําใหเศรษฐกิจภายในจังหวัดระนองดีขึ้นดวยแตจะเห็นไดวาจากการที่จงั หวัดระนอง
มีภูมิประเทศติดตอกับประเทศพมานั่นเอง กอใหเกิดปญหามากมายเชนเดียวกัน ปญหาทีส่ ําคัญ คือ ปญหา
การลักลอบหนีเขามาทํางานของแรงงานตางดาว ซึง่ ปญหานี้รัฐบาลก็ไดมีการแกไข โดยใหนายจางนําแรงงาน
ตางดาวมาจดทะเบียนได แตนโยบายนี้ก็ยงั ประสบปญหา เนื่องจากนายจางจะมีภาระคาใชจายสูง ปญหา
แรงงานตางดาวจึงยังเปนปญหาทีส่ ําคัญของจังหวัดระนองอยู ดังนั้น การวางแผนนโยบายการพัฒนาจังหวัด
จึงมุง ทีจ่ ะพัฒนาทางดานคุณภาพชีวิตของประชากร และเศรษฐกิจภายในจังหวัดที่ดียิ่งขึ้น เพื่อใหประชากรมี
ความเปนอยูที่ดีขึ้น และรัฐบาลควรมีมาตรการทีเ่ ขมงวดและจริงจังเกี่ยวกับปญหาแรงงานตางดาว เพื่อทีจ่ ะให
จังหวัดระนองมีการพัฒนาไปตามแนวทางนโยบายของจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประสิทธิผล
มากที่สุด
 การเกษตรกรรม
จังหวัดระนองมีครัวเรือนเกษตรกรทัง้ หมด 28,756 ครัวเรือน มีพื้นที่ถือครองทางการ
เกษตร จํานวน 599,430 ไร แบงเปนพื้นที่ทําการเกษตร 562,033 ไร เปนพื้นที่อื่น ๆ จํานวน 80,098 ไร
และเปนพื้นทีร่ กรางวางเปลาเพื่อการเกษตร จํานวน 39,285 ไร พื้นทีท่ ําการเกษตรทัง้ หมด 562,033 ไร
จําแนกเปนพื้นที่นา 7,136 ไร พื้นที่ปลูกไมผล 114,910 ไร พื้นที่ปลูกไมยืนตน 347,839 ไร พื้นที่ปลูก
พืชไร 8,033 ไร พื้นที่ปลูกพืชผัก 3,959 ไร พื้นที่ปลูกไมดอกไมประดับ 58 ไร ในสวนของการทํานาของ
จังหวัดระนอง สวนมากจะปลูกขาวพันธุพื้นเมือง ปลูกเพื่อการบริโภคเปนสวนใหญ และพื้นทีป่ ลูกขาวมี
แนวโนมลดลงเรื่อย ๆ เกษตรกรปรับเปลีย่ นพืน้ ที่นาไปปลูกพืชที่มรี ายไดและผลตอบแทนทีส่ งู ขึ้น เชน ปาลม
น้ํามัน ไมผลของจังหวัดระนอง ที่ปลูกมาก ไดแก มังคุด ทุเรียน ลองกอง เปนไมผลที่ทํารายไดใหเกษตรกรสูง
กวาขาวนาป และพื้นที่ปลูกมีแนวโนมลดลงเรื่อย ๆ เชนกัน เนื่องจากการจัดการดูแลของ ไมผลในจังหวัด
ระนองคอนขางยุงยาก มีการลงทุนสูง ผลผลิตไมคงที่ ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ และศัตรูพืช ประกอบกับ
ราคาผลผลิตไมแนนอน ทําใหเกษตรกรปรับลดพื้นที่ไปปลูกพืชที่มีการจัดการดูแลรักษางายใหผลตอบแทนเร็ว
เชน ปาลมน้ํามัน ยางพารา เปนตน
ไมยืนตนของจังหวัดระนองทีส่ ําคัญและทํารายไดใหกับจังหวัดระนอง ไดแก กาแฟ ยางพารา
มะมวงหิมพานต และปาลมน้ํามัน ซึ่งพื้นที่ปลูกมีแนวโนมเพิม่ ขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะพื้นทีป่ ลูกปาลมน้ํามัน และ
ยางพารา สวนพื้นทีป่ ลูกกาแฟ มีแนวโนมที่ลดลงโดยเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูก ปาลมน้ํามันและยางพารา
 การกสิกรรม
จังหวัดระนองมีพื้นทีก่ ารเพาะปลูกประมาณ 599,430 ไร หรือประมาณรอยละ 21.78 ของพื้นที่ทงั้ หมด มี
ผูประกอบอาชีพในดานนี้ประมาณ 28,756 ครัวเรือน นับตั้งแตราษฎรไดหยุดทําเหมืองแร ตั้งแตป 2528
เปนตนมา พืชเศรษฐกิจทีส่ ําคัญของจังหวัดระนอง ซึ่งมีการเพาะปลูกตามพื้นที่ตาง ๆ ในจังหวัดระนอง สรุป
ไดดังนี้ (พื้นที่ปลูกพื้นบางชนิดปลูกซ้ําในพื้นที่เดียวกันในลักษณะพืชแซมหรือไรนาสวนผสม)

๖

 การปศุสัตว
การเลี้ยงสัตว เปนอาชีพทีท่ ํารายไดใหเกษตรกรของจังหวัดระนองดีพอสมควร จังหวัดระนอง
เปนจังหวัดทีผ่ ลิตโค / กระบือ สุกร ไกเนื้อ และไขไก เลี้ยงประชากรภายในจังหวัด และสามารถสงขาย
ตางจังหวัด ขอมูลเกษตรกรเลี้ยงสัตวเปนการคาสําหรับเกษตรกรรายยอย มีการเลี้ยงสัตวรวมทัง้ จังหวัด
จํานวน 923,812 ตัว เปนสัตวปกมากทีส่ ุด จํานวน 900,403 ตัว รองลงมา สุกร จํานวน 12,171 ตัว โค
จํานวน 4,966 ตัว แพะ จํานวน 3,424 ตัว และกระบือ จํานวน 1,424 ตัว
 สการอุตสาหกรรม
เมื่อพิจารณาการผลิตจากมูลคาการผลิตของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด สาขาอุตสาหกรรม ป
พ.ศ. 2525 ปรากฏวาอุตสาหกรรมที่มสี ัดสวนสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก หมวดอาหารและเครื่องดืม่ คิดเปน
รอยละ 83.5 หมวดผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ (ผลิตภัณฑคอนกรีต) คิดเปนรอยละ 7.5 และหมวด
OTOP คิดเปนรอยละ 3.4
หมวดอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม
ผลิตภัณฑคอนกรีต
OTOP
ไมและผลิตภัณฑจากไม
การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะ
เครื่องแตงกาย
ผลิตภัณฑจากโลหะ
อื่น ๆ
รวม

มูลคาเพิ่ม (ลานบาท)
1,581
143
65
52
15
11
2
26
893,1

สัดสวน(รอยละ)
83.48
7.54
3.44
2.74
0.80
0.58
0.13
1.28
100

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง ป 2553 อยูในภาวะขยายตัว เมื่อเปรียบเทียบกับ
ป 2552 โดยพิจารณาจากปริมาณการใชไฟฟาในภาคอุตสาหกรรม ทีเ่ พิ่มขึน้ จาก 180,888,675 ลานบาท
ในป 2552 เปน 193,227,678 ลานบาท ในป 2553 คิดเปนรอยละ 6.8 รวมถึงรายไดของ
ผูประกอบการ ที่แจงเสียภาษีหมวดอุตสาหกรรมทีเ่ พิ่มขึ้นจาก 7,618 ลานบาท ในป 2552 เปน 8,507
ลานบาท ในป 2553 คิดเปนรอยละ 11.7 สําหรับจํานวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เพิม่ ขึ้นจาก
7,003 คน ในป 2552 เปน 7,017 คน ในป 2553 คิดเปนรอยละ 0.2 เนื่องจากอุตสาหกรรมที่สําคัญ
ของจังหวัดระนอง คือ อุตสาหกรรมตอเนื่องจากประมง ไดแก อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป อาหาร
ทะเลแชแข็ง ปลาปน ที่เพิ่มกําลังการผลิต ตามความตองการของตลาดที่กําลังขยายตัว ทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ สงผลใหปริมาณการสงออกไปยังตางประเทศเพิ่มสูงขึ้น จากปจจัยการคาโลกทีฟ่ นตัว สงผล
ใหภาวะเศรษฐกิจของประเทศและภาคใตโดยรวมขยายตัวเชนกัน

๗

สําหรับจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดระนอง ลดลงจาก 294 โรงงาน เปน 293 โรงงาน
เนื่องจากในป 2553 มีโรงงานที่แจงเลิกกิจการ จํานวน 4 ราย แตแจงประกอบกิจการในป 2553 จํานวน
3 ราย ทําใหจํานวนโรงงานลดลงจากปที่ผานมา แตโรงงานที่เลิกกิจการเปนโรงงานขนาดเล็ก ซึ่งมีสัดสวนไม
มากนัก ทําใหปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมในภาพรวมไมลดลงแตอยางใด
 การพาณิชยกรรม
การประกอบธุรกิจของผูประกอบการในจังหวัดระนอง ณ สิน้ ป 2547 มีผูประกอบการ จด
ทะเบียนนิตบิ ุคคลรวม 582 ราย เงินลงทุนรวม 2,711.91 ลานบาท แยกเปนประเภทบริษัทจํากัด 172
ราย เงินลงทุน 1,534.70 ลานบาท ประเภทหางหุนสวนจํากัด 410 ราย เงินลงทุน 1,177.21 ลานบาท
ประเภทหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล จํานวน 14 ราย เงินลงทุน 23.50 ลานบาท จํานวนผูประกอบการ
ประเภทบุคคลธรรมดา ( จดทะเบียนพาณิชย ) มีจํานวน 2,973 ราย เงินลงทุน 450.88 ลานบาท การ
ประกอบธุรกิจของผูป ระกอบการรายใหมในป 2547 มีผูขอจดทะเบียนนิตบิ ุคคลตั้งใหม จํานวน 50 ราย เงิน
ลงทุน 88.65 ลานบาท แยกเปนประเภทบริษทั จํากัด 13 ราย เงินลงทุน 55 ลานบาท ประเภทหางหุนสวน
จํากัด 37 ราย เงินลงทุน 33.65 ลานบาท ประเภทของกิจการที่ขอจดทะเบียนในป 2547 รับเหมา
กอสราง (41%) คาขาย (15%) โรงน้ําแข็ง (14%) กิจการนําเขา - สงออก (8%) ประกอบกิจการคลังสินคา
ทัณฑบน (7%) เปนตน ประเภทของกิจการเพิม่ ทุน ไดแก รับเหมากอสราง โรงน้ําแข็ง โรงงานปลาปน กิจการ
สงออก - นําเขาสินคาอุปโภคบริโภค และกิจการโรงแรม เปนตน
 การคาชายแดน
ภาวะการคาชายแดนไทย - พมา ดานจังหวัดระนอง มีมูลคาการคารวม 7,708.70 ลาน
บาท และมูลคาดุลการคารวม 3,586.01 ลานบาท โดยมูลคาการสงออกรวม 5,647.36 ลานบาท มูลคา
การนําเขารวม 2,061.35 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน มูลคาการคารวมเพิ่มขึน้ 1,707.24 ลาน
บาท หรือรอยละ 28.45 มูลคาดุลการคาเพิม่ ขึ้น 1,959.41 ลานบาท หรือรอยละ 120.46 มูลคาการ
สงออกเพิม่ ขึ้น 1,833.33 ลานบาท หรือรอยละ 48.07 และมูลคาการนําเขาลดลง 126.08 ลานบาท หรือ
รอยละ 5.76
สินคาสงออก 10 อันดับแรก คือ น้ํามันเชื้อเพลิง ( 1,781.12 ลานบาท ) น้ํามันหลอลื่น
( 429.76 ลานบาท ) อวน / เชือก / ดาย ( 275.96 ลานบาท ) นมขน / นมสด ( 223.89 ลานบาท )
แบตเตอรี่ ( 174.27 ลานบาท ) เหล็ก ( 143.18 ลานบาท ) ปูนซิเมนต ( 141.36 ลานบาท ) ยางรถ
( 125.22 ลานบาท ) น้ํามันพืช ( 122.44 ลานบาท ) และเครื่องดื่มใหพลังงาน ( 106.65 ลานบาท )
สินคานําเขา 10 อันดับแรก คือ สัตวน้ํา ( 1,681.54 ลานบาท ) ถานไม ( 65.30 ลาน
บาท ) สินแร ( 62.22 ลานบาท ) กระเพาะปลา ( 59.68 ลานบาท ) ถั่วตาง ๆ ( 37.30 ลานบาท ) สินคามี
ใบสุทธินํากลับ ( 28.93 ลานบาท ) ปลาปน ( 26.68 ลานบาท ) พริกแหง ( 21.64 ลานบาท ) หอมแดง
( 6.76 ลานบาท ) และไมแปรรูป ( 6.06 ลานบาท )
จุดที่มีการซือ้ ขาย คือ จุดผานแดนถาวรบริเวณทาเทียบเรือสะพานปลา โดยอยูในความดูแล
ของดานศุลกากรระนอง

๘
 แรงงานไทย
ป พ.ศ. 2548 จังหวัดระนองมีประชากรอยูในวัยกําลังแรงงาน 97,887 คน เปนคนมีงาน
ทําจํานวน 96,329 คน คิดเปนรอยละ 98.40 ของประชากรวัยแรงงาน เปนคนวางงาน 1,558 คน คิดเปน
รอยละ 1.59 ของกําลังแรงงานทัง้ หมด
 แรงงานตางดาว
การจดทะเบียนแรงงานตางดาว ตามมติคณะรัฐมนตรี ป พ.ศ.2548 ( ขอมูลจากสํานักงาน
จัดหางานจังหวัดระนอง ) ซึ่งเปนลูกจางที่อยูในขายคุมครองแรงงาน ( เพิ่มเติม ) จากขอมูล ป พ.ศ. 2553
จํานวนประชากรตางดาวที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย เปนบุคคลผูไมมสี ถานะทางทะเบียนจํานวน
10,658 คน จํานวนประชากรตางดาวที่ตรวจสุขภาพทั้งสิ้น จํานวน 74,911 คน จํานวนประชากรตาง
ดาวที่ขออนุญาตกับกระทรวงแรงงาน possport / visa จํานวน 9,670 คน จํานวนประชากรตางดาวที่
ติดตามกลุม 2 และ 3 จํานวน 140,152 คน กลุมอื่นๆ (มอรแกน) จํานวน 498 คน
 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดระนอง 2552
ตาราง 1 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดระนอง ณ ราคาคงที่ประจําป 2552
สาขาผลิตภัณฑ
สาขาการเกษตรกรรม,การลาสัตว และการปาไม
สาขาประมง
สาขาการทําเหมืองแรและเหมืองหิน
สาขาอุตสาหกรรม
สาขาไฟฟา กาซ และการประปา
สาขาการกอสราง
สาขาการขายสง การขายปลีกฯ
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร
สาขาการขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม
สาขาตัวกลางทางการเงิน
สาขาบริการดานอสังหาริมทรัพยฯ
สาขาการบริหารราชการและการปองกันประเทศฯ
สาขาการศึกษา
สาขาบริการดานสุขภาพ และงานสังคมสังเคราะห
สาขาการใหบริการชุมชน สังคม และการบริการ
สวนบุคคล
สาขาลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP)

ผลิตภัณฑมวลรวมรายปยอนหลัง (ลานบาท)
2548
2549
2550
2551 2552
2,389 2,603 4,177 4,359 4,075
2,933 2,955 3,366 2,922 2,655
65
56
69
88
55
1,574 1,564 1,478 1,401 1,697
362
377
385
298
462
306
222
257
286
273
1,065 1,128 1,167 1,369 1,641
287
326
384
348
423
423
440
645
626
699
415
413
354
463
616
953
1,059 1,089 1,221 1,103
911
958
1,152 1,243 1,381
456
520
699
662
675
250
235
302
301
366
125

112

126

158

172

16
20
21
28
27
12,528 12,988 15,641 15,776 16,320

๙

หนวยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดระนอง

๑๐

สํานักงานประมงจังหวัดระนอง

 ที่ตั้งสํานักงาน
สํานักงานประมงจังหวัดระนอง ตั้งอยูชั้น 2 ภายในอาคารสํานักงานศูนยราชการจังหวัด
ระนอง ริมถนนเพชรเกษม หลักกิโลเมตรที่ 620 หมูท ี่ 3 ตําบลบางริ้น อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
หางจากตัวเมืองไปทางทิศใต ประมาณ 8 กิโลเมตร
โทร : 077 – 800134
โทรสาร : 077 – 800135
E-mail address : fpo-ranong@dof.in.th
 โครงสราง
สํานักงานประมงจังหวัดระนอง เปนราชการสังกัด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีประมง
จังหวัดเปนผูบงั คับบัญชา มีการแบงงายภายในสํานักงานออกเปน 2 กลุม 1 ฝาย และ สํานักงานประมง
อําเภอ 5 แหง

๑๑

สํานักงานประมงจังหวัดระนอง

ฝายบริหารทั่วไป

กลุมบริหาร
สํานักงานประมง กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพ
จัดการดานการประมง
อําเภอ
การประมง

สํานักงานประมง
อําเภอเมืองระนอง

สํานักงานประมง
อําเภอกะเปอร

สํานักงานประมง
อําเภอสุขสําราญ

 อัตรากําลัง

นายอนิรุท คีรีนะ
ประมงจังหวัดระนอง

สํานักงานประมง
อําเภอกระบุรี

สํานักงานประมง
อําเภอละอุน

๑๒

ฝายบริหารทั่วไป

วาง

หัวหนาฝายบริหารทั่วไป

นางปยวรรณ สุดจิตร
นางอารี ปรีชา
นางสาวจีรวรรณ สมเลข
เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายมุนี รัตนญาติ
นายสุชาติ ทวีขาํ
พนักงานพิมพดีด ส 3 พนักงานทั่วไป

นายประสิทธิ์ สุดสวาท นายเอกวัฒน เยื้อนหนู
พนักงานขับรถยนต
เจาหนาที่บันทึกขอมูล

๑๓

กลุมบริหารจัดการดานการประมง

นายสุวิทย คชสิงห
หัวหนากลุมบริหารจัดการดานการประมง

นางพรทิพา วิทยชาญวิฑูร
นายพิทยา มณีโชติ
เจาพนักงานประมงปฏิบัตงิ าน นายทายเรือกลชายทะเล ส3

นายธีระศักดิ์ โพธิ์แสง
นักวิชาการประมง

กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง

นายขจร อิสริยานุพงศ
หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการปะมง

นางชุติมา โพธิแสง
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

นายรักขา สุวรรณชาตรี
เจาพนักงานประมงชํานาญงาน

๑๔

สํานักงานประมงอําเภอ
สํานักงานประมงอําเภอเมืองระนอง

นายมานะชัย จําปา
ประมงอําเภอเมือง

นางสาวภัณณิตา สมปอง
เจาพนักงานประมงชํานาญงาน

นางสาวอนุรักษ ปานทน
นักวิชาการประมง

สํานักงานประมงอําเภอกะเปอร

นางบุษราคัม หมื่นสา
ประมงอําเภอกะเปอร

นายพึ่งบุญ งวนสูงเนิน
นักวิชาการประมง

๑๕
สํานักงานประมงอําเภอสุขสําราญ

นางพรรณี เดชภักดี
ประมงอําเภอสุขสําราญ

นายภูวดินทร อินตัน
นักวิชาการประมง

สํานักงานประมงอําเภอกระบุรี

นายสานิตย ชวยพนัง
ประมงอําเภอสุขสําราญ

สํานักงานประมงอําเภอละอุน

นางเรวดี ศรีสังข
เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน
ปฏิบัติหนาที่ประมงอําเภอละอุน

๑๖

 อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ
๑. ศึกษา วิเคราะหและประเมินเทคโนโลยีทางการประมงทุกสาขาเพื่อสนับสนุนใหเกิดธุรกิจและ
อาชีพการประมงทีเ่ หมาะสมในเขตจังหวัด และกํากับใหธรุ กิจ และอาชีพการประมงเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอตกลง และมาตรฐาน
๒. ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแล ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและทําการประมงใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งการใหความรูและถายทอดเทคโนโลยีการ
ประมงอยางถูกตองตามหลักวิชาการและใหบริการทางวิชาการทีเ่ กี่ยวของ
๓. จัดทําแผนพัฒนาดานการประมง ฐานขอมูลประมง ประชาสัมพันธ และแผยแพรงานของจังหวัด
๔. ใหคําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการพัฒนาดานการ
ประมง
๕. ใหบริการดานการประมงแกชาวประมง เกษตรกร และประชาชน รวมทั้งตรวจสอบ ติดตาม
ควบคุม และรับรองกระบวนการผลิตใหถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน
๖. กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษา และสนับสนุนการปฎิบัติงานของสํานักงานประมงอําเภอ
๗. ปฎิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัตงิ านของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
ฝายบริหารทั่วไป
มีหนาที่ความรับผิดชอบ จัดทําแผนงาน/งาน/โครงการดานการประมง และโครงการพิเศษตางๆ งาน
งบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคคล งานติดตามผล และงานธุรการทั่วไป รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ขอมูล กิจกรรมของกรมประมงและจังหวัด
กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
มีหนาที่ความรับผิดชอบศึกษา วิเคราะห วิจัย ทดสอบ และประเมินเทคโนโลยีการประมงในเขต
จังหวัด กําหนดแนวทางการถายทอดเทคโนโลยีการประมง ดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุม
กระบวนการผลิตสัตวน้ําและปจจัยการผลิตใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ รวบรวมจัดทําฐานขอมูลทะเบียน
ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ฟารมเพาะพันธุ และอนุบาลสัตวน้ํา ผลผลิตสัตวน้ํา การออกหนังสือกํากับและการออก
ใบอนุญาตตามกฎหมายที่กี่ยวของ การใหบริการทางวิชาการ สงเสริมและพัฒนาอาชีพการประมงและการ
แกไขปญหาทางการประมง และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
กลุมบริหารจัดการดานการประมง
มีหนาที่ความรับผิดชอบควบคุม กํากับ ดูแลดานการประมงภายในเขตจังหวัดใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ใหคําปรึกษาและสนับสนุนดานการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมง รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลทะเบียนดานการประมง เครื่องมือทําการประมง แหลงน้ํา สถิติการ
ประมง ทะเบียนตางๆ ที่เกี่ยวกับการประมง และอื่นๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

๑๗

สํานักงานประมงอําเภอ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
๑. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดอาชีพการประมงทีเ่ หมาะสมในเขตอําเภอ และกํากับใหธุรกิจ
และอาชีพการประมงเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอตกลง และมาตรฐาน
๒. ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแล ดานการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําและทําการประมง
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการประมงและกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวของ รวมทั้งการใหความรูและถายทอด
เทคโนโลยีการประมงอยางถูกตองตามหลักวิชาการและใหบริการทางวิชาการทีเ่ กี่ยวของ
๓. จัดทําแผนพัฒนาดานการประมง ฐานขอมูลประมง ประชาสัมพันธ และแผยแพรงานของ
อําเภอ
๔. ใหคําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการพัฒนาดาน
การประมง
๕. ใหบริการดานการประมงแกชาวประมง เกษตรกร และประชาชน รวมทั้งตรวจสอบ
ติดตาม ควบคุม และรับรองกระบวนการผลิตใหถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน
๖. ปฎิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัตงิ านของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย

๑๘

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงระนอง
------------------------------- ประวัติความเปนมา
ศูนยวิจัยและพัฒ นาประมงชายฝงระนอง มีทําเลที่ ตั้งอยูริมถนนเพชรเกษมหลักกิ โลเมตรที่ 637
ตําบลราชกรูด อําเภอเมือง จังหวัดระนอง อยูหางตัวเมืองไปทางทิศใตประมาณ 25 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ
100 ไร การกอสรางไดดําเนินการ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไดเริ่มดําเนินการกอสรางตั้งแตป 2534 – 2536 โดย
ผูรับเหมา (บ.ธีระนวกิจ) ไดทิ้งงาน และครั้งที่ 2 ไดเริ่มดําเนินการกอสรางตั้งแตป 2538แลวเสร็จเมื่อ 8
สิงหาคม 2540 โดย บ.ไทคอน ดวยวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 38,550,000 บาท และเริ่มเขาปฎิบัติงาน
เมื่อเดือน กันยายน 2540
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง ระนอง เปนหนวยงานหนึ่งของกรมประมง ซึ่งสังกัดสํานักวิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝง กรมประมง โดยมีวัตถุประสงคหลักของการจัดตั้งเพื่อพัฒนาและเพิ่มผลผลิตพันธุสัตวน้ํา
ชายฝง วิจัยและคนควาทางวิชาการตลอดจนเผยแพรเทคโนโลยีและการบริการทางวิชาการแกเกษตรกรผู
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา รวมทั้งการเฝาระวังสภาพแวดลอมในแหลงน้ําที่สําคัญ ที่ใชในการประมงและการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา
ปงบประมาณ 2553 กรมประมงไดปรับโครงสรางของสวนราชการกรมประมง โดยสถานีเพาะเลี้ยง
พันธุสัตวน้ําชายฝงจังหวัดระนอง ไดปรับเปลี่ยนเปนศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงระนอง

๑๙
 ที่ตั้งสํานักงาน
ศูนยวิจัยและพัฒ นาประมงชายฝง ระนอง สํานัก วิจัยและพัฒ นาประมงชายฝง กรมประมง ตั้งอยู
เลขที่ 93 หมู 3 ตําบลราชกรูด อํ าเภอเมือ ง จัง หวัดระนอง มี เนื้อที่ ประมาณ 100 ไร อยูห างจากศูนย
ราชการจังหวัดระนอง ประมาณ 20 กิโลเมตร
โทร.0-7784-0223-5
โทรสาร.0-7784-0223-4
E-mail address : rrcas6@hotmail.com, rrcas6@hotmail.com, rrcas6@gmail.com

๒๐

 โครงสราง

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงระนอง

งานธุรการ

งานวิชาการ

หนวยตรวจสอบคุณภาพ
วัตถุดิบสัตวน้ํา

หนวยเคลื่อนที่เฝาระวังคุณภาพ
สัตวน้ําและแหลงเลี้ยงสัตวน้ํา

งานวิจัยและการอนุรักษทรัพยากร
สัตวน้ําชายฝง

 อัตรากําลัง
1.อัตรากําลัง
แผนการดําเนินการตามงบประมาณรายจาย ประจําป 2554 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝงระนอง มีอัตรากําลังราชการ 6 ตําแหนง คือ ผูอํานวนการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงระนอง
1 ตําแหนง , นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ 1 ตําแหนง , นักวิชาการประมงชํานาญการ 1 ตําแหนง ,
นักวิชาการประมงปฎิบัติการ 1 ตําแหนง , เจาพนักงานประมงปฎิบัติงาน 1 ตําแหนง , เจาพนักงานธุรการ
ปฎิบัติงาน 1 ตําแหนง , พนักงานราชการ 22 ตําแหนง และจางเหมาบริการ 7 ตําแหนง

๒๑

อัตรากําลังขาราชการ

นายชัยวัฒน วิชัยวัฒนะ
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงระนอง

นายวิทยา หะวานนท
นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ

นายโชติ เขียนดวง
นักวิชาการประมงชํานาญการ

นายยุทธนา อีรัสคาน
นักวิชาการประมงปฎิบัติการ

วาง

นายณรงค พลวารี
เจาพนักงานประมงปฎิบัติงาน

เจาพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

๒๒

 การจัดแบงสวนงานและหนาที่รับผิดชอบ
ศูนย วิจั ย และพั ฒ นาประมงชายฝ ง ระนอง มี ห น าที่ ศึ ก ษา คน ควา ทดลอง วิจั ยทดสอบ และใช
เทคโนโลยีเพื่อขยายผลเชิงพาณิชยเกี่ยวกับสัตวน้ําเศรษฐกิจ กําหนดมาตราฐานการตรวจสอบผลผลิตจากการ
ทําการประมงชายฝงใหไดมาตราฐานดานความปลอดภัยโดยการตรวจสอบมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวปา
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ํา รวมทั้งผลิตและขยายพันธุสัตวน้ําชายฝงที่ไดรับการปรับปรุงพันธุที่หายาก
และใกลจะสูญ พันธุ บริการเผยแพร และถายทอดความรูท างวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝ งแกเกษตรกร
เจาหนาที่และผูสนใจทั่วไป
งานธุรการ
มี ห น าที่ และรั บ ผิ ดชอบกํ า กั บ ดูแ ลให คํ าปรึ ก ษาและแนะนํ าปฎิบั ติง านธุร การ งานงบประมาณ
งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคลดูแลรักษาอาคารสถานที่และเวรยามรักษาการณ ซอมบํารุงยานพาหนะ
และปฎิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
งานเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา
มีหนาที่ผลิตพันธุสัตวน้ําชายฝง เพื่อใชในกิจกรรมตางๆ ตามที่รับมอบหมายจากกรมประมงโดยมี
วัตถุประสงค เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตวน้ําชายฝงใหมีปริมาณเพียงพอกับความตองการของผูบริโภคภายในประเทศ
และสงออกโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งมีกิจกรรมหลัก คือ การผลิตพันธุสัตวน้ําชายฝงเพื่อปลอยลงสูแหลง
น้ําธรรมชาติ
กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
เพื่อพัฒนาคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑประมงใหมีความปลอดภัยตอผูบริโภค และไดมาตรฐานสากล
เปนที่ยอมรับของประเทศคูคา งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง ประกอบดวยกิจกรรมยอยดังนี้
ตรวจวิเคราะหสารตกคางเพื่อการรับรองฟารม ตรวจสอบวิเคราะหสารตกคางในปจจัยการผลิต ตรวจวิเคราะห
เพื่อการเฝาระวังโรคสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Action Plan) และตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟารม
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงระนองไดดําเนินการตรวตสอบวิเคราะหสารตกคางในสัตวน้ํา ดังตอไปนี้
การตรวจวิเคราะหออกโซลินิคแอซิด (Oxolinicacid, OA) , ออกซีเตตราไซคลิน (Oxytetracycline, OTC) ดวย
วิธี HPLC (High Performance Liquid Chromatography) ตรวจวิเคราะห คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenical,
CP) ตรวจวิเคราะหฟูโอโรควิโนโลน (Fluoroquinolone, FRQ) ดวยวิธี ELISA (สําหรับฟูโอโรควิโนโลน สงตรวจ
วิเคราหที่ศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงชายฝงพังงา) ตรวจวิเคราะหมาลาไคนกรีน(Malachitegreen,MG)และไนโตรฟูแรน
(Nitrofuran,NF) ดวยวิธี LC/MS/MS (สงตรวจวิเคราะหศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่)
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นอกจากนั้นการตรวจวิเคราะหเพื่อการเฝาระวังโรคสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Action Plan)
ไดดําเนินการตรวจวิเคราะหเตตราไซคลิน (Tetracycline , TC) ไนโตรมิดาโซล (Nitromeidazoles, NM)
ซัลโฟนาไมด (Sulphonamide, SUL) ออรแกโนคลอรีน คอมพาวด (Organochlorine compound ,OrgC) และ
เคมิคอลอีลิ เมนท (Chemical element , CM) ตรวจตะกั่ว (Lead , Pb) แคดเมียม (Cadmium , Cd)
ปรอท (Mercury , Hg) ดวยวิธี LC/MS/MS (สงตัวอยางวิเคราะหที่กองตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ํา)
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําโดยกรมประมงไดเริ่มประกาศใชมาตรฐาน
ในการรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงกุงทะเลในป 2546 และดําเนินการเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งเปนงาน
ตรวจประเมินฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงใหไดมาตรฐาน ทั้งระบบการจัดการภายในฟารม คุณภาพสัตวน้ํา
ตลอดจนการรั ก ษาสิ่ ง แวดล อ มเพื่ อ เป น การยกระดั บ ฟาร ม ของเกษตรกรผู เ พาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า ให ไ ด
มาตรฐานสากล เปนที่ ยอมรั บของตางประเทศ นําเขาสิ นคาจากประเทศไทย การตรวจสอบและรับ รอง
มาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เปนการรับรองการผลิตและผลผลิตสัตวน้ํามาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ไดแก
มาตรฐานฟารมขั้ นปลอดภัย (Safety level) สํ าหรับน้ํา จืด ซึ่งเปนการรั บรองมาตรฐานฟาร ม
ขั้นตน ฟารมตองมีการขึ้นทะเบียนฟารม ไมใชสารตองหามที่ทางราชการประกาศ ไมมียาปฎิชีวนะ และสารที่
เปนอันตรายตอสุ ขภาพของผูบ ริโภคตกคางในเนื้อสั ตวน้ําเกิ นมาตรฐานที่ กําหนด และมีหนังสือ กํากั บการ
จําหนายสัตวน้ํา
มาตรฐานการปฎิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดี (Good Aquaculture Practice) หรือ (GAP)
กรมประมง เปนมาตรฐานการจัดการฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ซึ่งมี การจัดการสุขภาพอนามัยของฟารมที่ ดี
ผลิตผลจากการเพาะเลี้ยงมีคุณภาพดี มีความปลอดภัย ตามหลักเกณฑหรือมาตรฐานที่กรมประมงกําหนด
สามารถตรวจสอบยอนกลับได
มาตรฐานโคด ออฟ คอนดัค (Code of conduct) หรือ (CoC) เปนระบบจัดการสิ่ง แวดลอ ม
เพื่อใหไดอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอยางยั้งยืน โดยกุงที่ไดจากระบบ CoCเปนกุงที่มีการผลิตอยางมี
มาตรฐาน มีคุณภาพและมีความปลอดภัย มีการเลี้ยงหรือผลิตอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม คํานึงถึง สวัสดิ
ภาพของสัตว (Animal walfares) และความรับผิดชอบตอสังคม
มาตรฐานสิ นค า เกษตร การปฎิบั ติ ท างการเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ าที่ ดี สํ า หรั บ ฟาร ม เลี้ ย งกุ ง ทะเล
(มกษ.7401-2552) เปนมาตรฐานการจัดการฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําซึ่งมีการจัดการสุขภาพอนามัยของ
ฟาร ม ที่ ดีแ ละผลิ ตผลจากการเพาะเลี้ ยงมี คุณ ภาพดีมี ค วามปลอดภั ย ตามหลั ก เกณฑ หรื อ มาตรฐานที่
กรมประมงกําหนด อีก ทั้ง ยัง เป นมิ ตรกับ สิ่ง แวดล อม สามารถตรวจสอบยอ นกลับ ได ตามหลั กเกณฑห รื อ
มาตรฐานที่สํานักมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติกําหนด
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สถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง

ประวัตสิ ถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง
เปนหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝง อันดามัน(ภูเก็ต) ไดรับ
งบประมาณกอสรางในปงบประมาณ 2532 เปนจํานวนเงิน 7,516,250 บาท และไดงบประมาณกอสราง
เพิ่มเติมอีกเปนจํานวนเงิน 3,662,300 บาท
สถานที่ตั้ง
สถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง ตั้งอยูร ิมถนนสะพานปลา เลขที่ 157 หมูที่ 1 ตําบลปากน้ํา
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
โทร. 077 - 812365-66
โทรสาร .077 812365
Email : ranongfish@yahoo.com

๒๕

หนาที่ความรับผิดชอบ
สถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง มีหนาทีร่ บั ผิดชอบในการศึกษา คนควา และวิจยั ทรัพยากรและการ
ประมงในแนวติดตอชายแดนไทย-พมา ตลอดจนการทําการประมงรวมกับประเทศพมา โดยเนนทรัพยากรสัตว
น้ําที่สาํ คัญทางเศรษฐกิจ วิเคราะหสาเหตุ ประมวลผล พรอมเสนอแนวทางในการลดปญหาทําประมงรุกล้าํ
นานน้ําเพือ่ นบานที่ผดิ กฎหมายของ สํารวจและวิจยั สัตวน้ําชายฝง เพือ่ การเพิม่ ผลผลิตสัตวน้ําชายฝง พรอมกับ
ยกระดับการครองชีพของชาวประมงพื้นบาน
นอกจากนี้ยังมีหนาที่รบั ผิดชอบตามแผนงานยุทธศาสตรของ
จังหวัดระนองอีกดวย
อัตรากําลังเจาหนาที่
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โครงสรางสถานีประกอบดวย
1. ฝายอํานวยการ
มีหนาที่ดําเนินงานธุรการ เชน งานสารบัญ งานการเงิน งานพัสดุ ครุภัณฑ และ
งานวิทยุสื่อสาร เปนตน รวมทัง้ การติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ และบริหารงานใหเกิดความสะดวก
แกงานทางวิชาการเพื่อใหดําเนินการไปตามแผนที่วางไว
2. ฝายวิชาการ
มีหนาที่ศึกษา คนควา และวิจัยทรัพยากรและการประมงในแนวติดตอชายแดน
ไทย-พมาสํารวจและวิจัยสัตวน้ําชายฝงทีม่ ีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อการเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา

พื้นที่รบั ผิดชอบ
ครอบคลุมพื้นที่ชายฝงทะเลอันดามันตอนบนในเขตนานน้ําจังหวัดระนอง และ อ.คุระบุรี
จ.พังงา ซึ่งมีความยาวจากแมน้ํากระบุรีและแนวชายฝง ทะเลประมาณ 175 กิโลเมตร
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ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง
 ที่ตั้ง
ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง สังกัด สวนควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต
สํานักบริหารจัดการดานการประมง กรมประมง การบริหารราชการ สวนกลาง สถานที่ตั้งดานตรวจ
สัตวน้ําจังหวัดระนอง เลขที่ 174 ม.1 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ระนอง
โทร : 077-813346-7
โทรสาร : 077-813347
Email : fishtraderanong@hotmail.com
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 อัตรากําลังเจาหนาที่

นายคะเณ สุขเกื้อ
หัวหนาดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง

นายบรรลือศักดิ์ ภักดีนาค
เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน

พนักงานราชการ

นายธีรพล ทองเนื้อสุข นายวุฒิวงศ สุขมงคล นายจักรกฤษ เมฆพัฒน นางสานิตย สุวรรณชาตรี
นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
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 บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ
มีภารกิจหลักในการศึกษา วิเคราะห วางแผน ควบคุม ปองกัน ปราบปรามและตรวจสอบสัตวน้ํา
ซากสัตวน้ํา ผลิตภัณฑสัตวน้ําและปจจัยที่ใชในการผลิต ในการนําเขา สงออก และนําผานตามพระราชบัญญัติ
การประมง พ.ศ. 2490 พระราชบัญญัตโิ รคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525
พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งสินคา พ.ศ. 2522 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่
เกีย่ วของ ซึง่ การปฏิบัตงิ านดังกลาวแบงตามกิจกรรมไดดงั นี้ คือ
 ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง
1.1 ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสัตวน้ํา ซากสัตวน้ํา ผลิตภัณฑ และปจจัยในการผลิต
สัตวน้ําระหวางประเทศ
1.2 ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสัตวน้ํา ซากสัตวน้ํา ผลิตภัณฑ และปจจัยในการผลิตสัตวน้ํา
ภายในประเทศ
1.3 ตรวจปองกันการลักลอบนําเขาและสงออก
1.4 สุมตัวอยางสัตวน้ํานําเขาเบือ้ งตน
 การออกใบอนุญาตนําเขา - สงออกสัตวน้ํา
2.1 การออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499
2.2 ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
 การปราบปรามผูกระทําผิดในการนําเขา นําผาน และสงออกสัตวน้ําที่ผิดกฎหมาย
 การประชาสัมพันธเผยแพรความรูในการนําเขา-สงออกสัตวน้ํา
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สถานีวิทยุประมงชายฝงระนอง
 ที่ตั้ง
สถานีวิทยุประมงชายฝงระนอง ขึ้นตรงกับศูนยบริหารจัดการประมงทะเลฝงอันดามันกระบี่ สวน
บริหารจัดการประมงทะเล กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ อาคารสํานักงานสถานีวิทยุประมงชายฝง
จังหวัดระนอง ตั้งอยูเลขที่ 174 หมู ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดระนอง และไดใชเปนอาคารสํานักงาน
มาจนถึงปจจุบัน
โทร : 077-811841
โทรสาร : 077-823245
Email : payam_sp8@hotmail.com
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 ประวัติความเปนมา
ประวัติสถานีวิทยุประมงชายฝง จ.ระนอง เปดดําเนินการใหบริการติดตอวิทยุสื่อสารกับชาวประมง
ครั้งแรกโดยอาศัยพื้นที่ของสมาคมประมง จ.ระนอง เปนที่ทําการชั่วคราวและเมื่อประมาณป 2532 ไดเกิด
พายุใตฝุนเกย เคลื่อนตัวเขาฝงไทยและฝงอันดามัน และไดสรางความเสียหายใหแกชีวิตและทรัพยสินของ
ชาวประมงเปนจํานวนมาก รัฐบาลจึงไดมองเห็นความสําคัญของการติดตอวิทยุสื่อสาร และการประกาศแจง
เตือนใหชาวประมงที่ออกไปทําการประมงในทะเลใหไดรับทราบถึง ขาวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสภาพ
ภูมิอากาศและสถานการณทุกระยะ รัฐบาลจึงไดอนุมัติงบประมานใหกับ กรมประมง ดําเนินการกอสราง ศูนย
วิทยุประมงชายฝง และสถานีวิทยุชายฝงขึ้น รวม 27 แหง ซึ่งสถานีวิทยุประมงชายฝงจ. ระนอง เปนหนึ่งใน
สถานีวิทยุประมงชายฝงที่ไดกอสรางขึ้นมา โดยรูปแบบอาคารเปนตึก 2 ชั้น โดยใชงบประมาณในการกอสราง
เปนเงิน จํานวน 1,966,000 บาท ภายในบริเวณทาเทียบเรือประมง จ. ระนอง บนเนื้อ ที่ 1 ไร 72.75
ตารางวา โดยเริ่ม ดําเนินการกอสราง เมื่อป พ.ศ. 2535 โดยตรวจรั บงานงวดสุ ดท าย เมื่อ วันที่ 13 ส.ค.
2535 และไดเปดทําการในป พ.ศ. 2535 เปนตนมา
ในปงบประมาณ 2546 ไดมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานราชการใหม จากเดิมใชชื่อศูนยวิท ยุ
ประมงชายฝง จ. ระนอง ฝายวิทยุสื่อสารประมงชายฝง กองสื่อสารและโทรคมนาคมประมง กรมประมง ไดมี
การเปลี่ยนแปลงใหมเปน สถานีวิทยุประมงชายฝง จ. ระนอง

อัตรากําลังเจาหนาที่ของสถานีวิทยุประมงชายฝง จังหวัดระนอง
สถานีวิทยุประมงชายฝง จังหวัดระนอง มีอัตรากําลังเจาหนาที่รวม 5 นาย ขาราชการ จํานวน 1
อัตรา
1. จาเอกวิระชัย วรรณนิยม ตําแหนง หัวหนาสถานีวิทยุประมงชายฝง จ. ระนอง
พนักงานราชการ
1. นายปยวุฒิ ผดุงวิทย
2. นายชูศักดิ์ ชิดเชีย่ ว

ตําแหนง เจาพนักงานสื่อสาร
ตําแหนง นายชางไฟฟา

พนักงานบริการจางเหมา
1. นายชัยวัฒน เศรษฐกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถยนต
2. นายกอเกียรติ สิทธิเดช ตําแหนง ยาม

๓๒

หนาที่ความรับผิดชอบของสถานีวิทยุประมงชายฝง จังหวัดระนอง
1. ปฏิบัติหนาที่ติดตอสื่อสารรับ – สงขอมูลขาวสารระหวางหนวยงานของกรมประมง
ภายในจังหวัดระนองกับกรมประมงและหนวยงานตางๆ ของกรมประมง ทั่วประเทศ
2. ใหบริการติดตอสื่อสารกับชาวประมงที่ออกไปทําการประมงในเขตทองที่และตางประเทศตลอดจน
บุคคลทั่วไป ที่มาขอใชบริการติดตอสื่อสารกับเรือประมงที่สถานีฯ จ. ระนอง
3. ประกาศแจ ง เตือ นเกี่ ยวกับ สภาพอากาศ คลื่ นลมในทะเล ให ชาวประมงและเรื อ ทอ งเที่ยวได
ระมัดระวัง ในการเดินเรือและติดตามใหความชวยเหลือเรือประมงและเรือทองเที่ยวที่ประสบภัยทางทะเล
4. ติดตามสถานการณความเคลื่อนไหวของเรือรบตางชาติและเรือประมงติดอาวุธตามบริเวณแนว
ชายแดนและประสานความชวยเหลือกั บหนวยงานที่เกี่ ยวของ เมื่ อเกิดเหตุก ารณความไมป ลอดภัยขึ้นกั บ
เรือประมงไทย เพื่อหาแนวทางชวยเหลือแกไขใหกับเรือประมงที่ประสบภัยทางทะเล ( เรือถูกจับ ) และอื่นๆ
5. ใหบริการขอมูลขาวสารเผยแพรสาระความรูกับผูประกอบอาชีพดานการประมงและผูที่เกี่ยวของ
ในเรื่องตางๆ ที่กรมประมงแจงใหทราบ
6. ประสานความรวมมือกับหนวยงานราชการอื่นๆ ในการแลกเปลี่ยน ขอมูล ขาวสาร ความคิดเห็น
เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์กับชาวประมง ผูประกอบการประมงและบุคคลทั่วไป
7.รับผิดชอบเกี่ยวกับครุภัณฑสื่อสาร และครุภัณฑสํานักงาน
8. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน และประจําป
9. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย จากหนวยบังคับบัญชา

๓๓

การประมง

๓๔

 สภาพภูมศิ าสตรดานการประมงของจังหวัดระนอง
จังหวัดระนองเปนจังหวัดชายฝงทะเลที่ตั้งอยูทางฝงทะเลอันดามันตอนบน เปนจังหวัดชายแดน
ที่มีพื้นที่ติดตอกับประเทศพมา โดยมีแมน้ํากระบุรีแบงกั้นพรมแดน มีความยาวชายฝงประมาณ 151 กิโลเมตร
ซึ่งแบงไดเปน 2 ชวง คือ ชวงที่ติดทะเลอันดามัน มีความยาว 93 กิโลเมตร และชวงแมน้ํากระบุรี มีความยาว
58 กิโลเมตร และเนื่องมาจากเสนแบงเขตแดนระหวางไทยกับพมาลาดเอียงลงมาประมาณ 45 องศา
ทางดานเขตประเทศไทย จึงทําใหพื้นที่ทําการประมงในเขตจังหวัดระนองมีคอนขางจํากัด โดยมีพื้นที่ทําการ
ประมงประมาณ 1,377 ตารางกิโลเมตรเทานั้น ถึงแมวาจังหวัดระนองจะมีพื้นที่ทําการประมงจํากัด แตกลับ
มีปริมาณสัตวน้ําขึ้นทามากที่สุด เมื่อเทียบกับทาขึ้นปลาในจังหวัดตางๆ ทางฝง ทะเลอันดามัน ทั้งนี้เนื่องจาก
สัตวน้ําที่ขึ้นทาที่จงั หวัดระนองนอกจากจะจับไดจากพื้นทีจ่ ังหวัดระนองและพื้นที่ใกลเคียงแลว ยังมีสัตวน้ําที่
จับไดจากประเทศพมา ซึ่งเปนสัตวน้ําสวนใหญที่นําขึ้นทาทีจ่ ังหวัดระนอง ปริมาณสัตวน้ําทีจ่ ับไดโดยเฉลี่ยวัน
ประมาณ ๓๐ ตัน ใชบริโภคภายในจังหวัด เพียงรอยละ ๑๐ ที่เหลือจึงเขาหองเย็นที่กรุงเทพฯ และหาดใหญ เพื่อ
สงออกไปจําหนายยังตางประเทศอีกตอหนึ่ง เฉพาะทีส่ งออกทางหาดใหญไปมาเลเซียและสิงคโปรเปนปลาจาก
จังหวัดระนอง ประมาณ ๑ ใน ๔ สําหรับปลาเล็กปลานอยสงเขาโรงงานปลาปน ๔ แหง ซึง่ มีกําลังผลิตวันละ
๒๔ ตัน นอกจากนีจ้ ังหวัดระนองยังมีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เชน การเลี้ยงกุงขาว ปลากะพงขาว ปลาเกา
หอยแครง และหอยแมลงภู จากความอุดมสมบูรณของสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ ทําใหมีการแขงขันใน
การทําการประมงคอนขางสูง และมีชาว ประมงเขามาทําการประมงจากหลากหลายพื้นที่ จึงทําใหเกิดปญหา
ตามมาอยางมากมาย ไมวาการขาดจิตสํานึกในการทําการประมง การลักลอบทําการประมงทีผ่ ิดกฎหมาย การ
ขัดแยงระหวางประเภท ชนิดของเครื่องมือ ฯลฯ สําหรับในสวนการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงโดยเฉพาะการ
เลี้ยงกุงทะเลซึง่ ในอดีตมีการเลี้ยงกุง กุลาดําอยางแพรหลายและทํารายไดใหแกจงั หวัดระนองไมนอย แตเนื่องจาก
การขาดการจัดระบบการเลี้ยงที่ถูกตอง ทําใหประสบปญหาในเรื่องของโรคระบาด ทําใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนมา
เลีย้ งกุงขาวแวนาไมด ปจจุบันผูที่ดําเนินการเลี้ยงกุงจะเปนเกษตรกรรายใหญ
การเลี้ยงหอยทะเล ที่นิยมเลี้ยง คือ หอยแมลงภู ปจจุบนั ลดนอยลงไปมากเกิดโรคระบาด
พยาธิตัวแบนในหอยแมลงภูติดตอกันหลายป เกษตรกรผูเ ลีย้ งหอยแมลงภูไมสามารถเลีย้ งหอยแมลงภูไ ดดี และ
ยังเจอปญหาการตายของหอยแมลงภูเรื่อยมา จึงสงผลใหผลผลิตหอยแมลงภูไมไดผลเทาที่ควรทําใหเกษตรกร
ผูเพาะเลี้ยงลดนอยลง
การเลี้ยงปลากะพงขาวและปลาเกา พื้นที่การเลี้ยงมากทีส่ ุด คือ อําเภอเมืองกะเปอร อําเภอ
เมืองระนอง อําเภอสุขสําราญ เกษตรกรเลีย้ งปลากะพงขาวในกระชังสามารถทํารายไดใหแกเกษตรกรเปนอยาง
ดี มีตลาดที่แนนอน

๓๕

 ขอมูลพืน้ ฐานดานการประมง
 แหลงน้ําและพื้นที่ทําการประมงในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง
1 อําเภอละอุน
แหลงน้ําปด
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อแหลงน้ํา
ขุมเหมืองบางธรรมะ
เขื่อนชอมวง
เขื่อนทุงปง
สระน้ําบานเทิก
สระ รพช. บานกลาง
ขุมเหมืองหาดยาย
อางเก็บน้ําหวยหอย
อางเก็บน้ําบานระวิ
สระน้ําบานดาน
เขื่อนหวยตาเล็ก
รวม →

ขนาด (ไร)
5
4
4
10
3
12
15
5
2
4
64

รวม →

ความยาว(กม.)
35
27
5
5
72

แหลงน้ําเปด
ลําดับที่
1
2
3
4

ชื่อแหลงน้ํา
คลองละอุน
คลองระวิ
หวยบางแค
หวยขนอน

๓๖
2 อําเภอเมืองระนอง แหลงน้ําปด
ลําดับที่
ชื่อแหลงน้ํา
1
อาวเขาควาย
2
หนองตาคํา
3
สระวัดทรายแดง
4
สระน้ําประจําหมูบานทรายแดง
5
สระน้ํา รพช. ม.๑ ทรายแดง
6
สระหวยวิลาด
7
สระน้ํา รพช. ม.๔ ทรายแดง
8
สระน้ําสาธารณะ(แคนยอน)
9
ขุมเหมืองบานทุงคา
10 หวยบางเนียง
11 หวยบางพง
12 สระน้ํา ม.๑ อบต.หงาว
13 ขุมเหมืองพอตาหินราว
14 ขุมเหมืองรางทาฉาง
15 ขุมเหมืองรางบานลาง
16 สระเก็บน้ําสาธารณะ ม.๕ หงาว
17 คลองบางริ้น
18 เขงหงวน ๑(ศาลากลางใหม)
19 เขงหงวน ๒(สวนสาธารณะ)
20 สระน้ําสาธารณสุขทุงยอ ๑
21 สระน้ําสาธารณสุขทุงยอ ๒
22 ฝายคลองพรรั้ง
23 ขุมน้ําพรุหลุมพี
24 ขุมเหมืองรัตนาทร
25 ขุมเหมืองเรือนไทย
26 สระน้ําแดง
27 สระน้ําสาธารณะ(หนา ตชด.)
28 สระน้ําเหมืองรู
29 สระน้ําหลังหมูบานทักษิณ
30 ขุมเหมืองหวยทราย
31 ขุมเหมืองหลุมถาน

ขนาด (ไร)
8
20
2
3
3
3
5
10
10
2
2
20
4
5
7
1
10
10
18
2
4
3
6
7
10
8
10
10
10
20
5

๓๗
ลําดับที่
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ชื่อแหลงน้ํา
ขุมเหมือนเกา ม.๑ ราชกรูด
สระน้ําสาธารณะ ม.๒ ราชกรูด
ขุมเหมืองราง ม.๓ ราชกรูด
ขุมเหมือง ม.๔ ราชกรูด
ฝายน้ําลนบานนกงาง
ขุมเหมืองรางคลองของ
สระน้ําสาธารณะ ม.๗ ราชกรูด
สระน้ําประจําหมูบาน ม.๕ ปากน้ํา
อางเก็บน้ําหาดสมแปน
รวม →

ขนาด (ไร)
40
10
20
10
5
7
10
3
980
1,323

แหลงน้ําเปด
ลําดับที่
1
ทะเลอันดามัน

ชื่อแหลงน้ํา
รวม →

ความยาว(กม.)
42
42

3 อําเภอกระบุรี
แหลงน้ําปด
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อแหลงน้ํา
สระคลองแปดวา ต.มะมุ
ฝายชลประทาน ต.จ.ป.ร. (นิคมสรางตนเอง)
สระน้ํา รพช. ต.จ.ป.ร. (นิคมสรางตนเอง)
ฝายประชาอาสา (บางสองรา) ต.บางใหญ
เขื่อ รพช. (บางใหญเหนือ) ต.บางใหญ
สระน้ํา รพช. (บางสองรา) ต.บางใหญ
อางเก็บน้ําชองปรักแรด คลอง อบต.มะมุ
อางเก็บน้ําผัง 7 ต.จ.ป.ร. (นิคมสรางตนเอง)
เขื่อนน้ําคลองหริ ต.จ.ป.ร. (นิคมสรางตนเอง)
ทํานบปลาคลองเงิน ม.7 ต.ปากจั่น
รวม →

ขนาด (ไร)
10
12.5
13.5
15.0
12.5
7.0
10.0
12.0
7.0
22.0
121.5

๓๘

แหลงน้ําเปด
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อแหลงน้ํา
ลําน้ํากระบุรี
คลองลําเลียง
คลองปากจั่น
คลองวัน
คลองน้ําขาว
คลองรังแตน
คลองจั่น
คลองสวัสดิ์
คลองน้ําจืด
รวม →

ความยาว(กม.)
50
20
30
20
10
8
12
9
10
169

4 อําเภอสุขสําราญ
แหลงน้ําปด
ลําดับที่
-

ชื่อแหลงน้ํา
-

ขนาด (ไร)
-

รวม →

-

แหลงน้ําเปด
ลําดับที่
1
2
3
4

ชื่อแหลงน้ํา
ทะเลอันดามัน
คลองกําพวน
คลองนาคา
คลองบางมัน
รวม →

ความยาว(กม.)
37
2.5
15
10
64.5

๓๙
5 อําเภอกะเปอร : แหลงน้ําปด
ลําดับที่
ชื่อแหลงน้ํา
1
สระน้ําหวยโดน ม.7 ต.บานนา
2
สระน้ําจุฬากรณ ม.5 ต.บางหิน
3
สระน้ําหวยลําปุย ม.5 เชี่ยวเหลียง
4
สระน้ําหวยหินใหญ ม.10 ต.กะเปอร
5
อางเก็บน้ําหวยพรุใหญ ม.5,ม.7 ต.เชี่ยวเหลี่ยง
6
สระเก็บน้ําหวยเตย ม.7 ต.เชี่ยวเหลียง
7
อางเก็บน้ําบานบางปรุเหนือ ม.6 ต.กะเปอร
8
อางเก็บน้ําบานหินขาว ม.9 ต.กะเปอร
9
อางเก็บน้ําบานงบางปรุใหญ ม.5 ต.เชี่ยวเหลียง
10
ทํานบปลาหนองยายสุข ม.1 ต.กะเปอร
11
ทํานบปลาเพชรฤาชัยอุทิศ ม.7 ต.กะเปอร
12
ฝายน้ําลนบานบางปรุเหนือ ม.6 ต.กะเปอร
13
สระเก็บน้ํา รพช. ต.กะเปอร
14
ฝายน้ําลนพระนารายน ม.1 ต.กะเปอร
15
ฝายน้ําลนบานเขาพัง ม.5 ต.เชี่ยวเหลียง
16
ฝายน้ําลนบานนาใน ม.5 ต.เชี่ยวเหลียง
17
ฝายน้ําลนบานขุนรอง ม.4 ต.เชี่ยวเหลียง
18
ฝายน้ําลนบานน้ําแดง ม.1 ต.เชี่ยวเหลียง
19
ฝายน้ําลนบานวังกุม ม.4 ต.บางหิน
20
ฝายน้ําลนบานวังกุม ม.3 ต.บางหิน
21
ฝายน้ําลนบานชาคลี ม.1 ต.บางหิน
22
ทํานบปลาบานชาคลี ม.1 ต.บางหิน
23
สระเก็บน้ํา รพช. ม.1 ต.บานนา
24
สระเก็บน้ํา รพช. ม.7 ต.บานนา
25
ฝายน้ําลนบานแพรกขวา ม.5 ต.บานนา
26
ฝายน้ําลนบานทองหลาง(ลาง) ม.7 ต.บานนา
27
ฝายน้ําลนศิลาลอย ม.3 ต.มวงกลวง
28
ทํานบปลาทุง หนองใหญ ม.1 ต.มวงกลวง
รวม →

ขนาด (ไร)
5
50
16
5
125
5
10
5
6
13
10
5
2
4
6
4
3
5
5
5
5
2
5
15
10
7
4
22
-

๔๐
แหลงน้ําปด
ลําดับ
ที่
ชื่อแหลงน้ํา
29 ฝายน้ําลนบานมวงกลวง ม.1 ต.มวงกลวง
30 สระเก็บน้ําบานคอกชาง ม.10 ต.กะเปอร
31 ฝายเก็บน้ําบานคอกชาง ม.10 ต.กะเปอร

แหลงน้ําเปด
ลําดับ
ที่
1 ทะเลอันดามัน
2 คลองกะเปอร
3 คลองบางปรุ
4 คลองชิมี
5 คลองทองหลาง
6 คลองบางหิน
7 คลองทายาง
8 คลองชาคลี
9 คลองลัดนูด
10 คลองลัดใหญ
2 อาวกะเปอร

รวม →

ขนาด (ไร)
5
10
20
394

รวม →

ความยาว (กม.)
14
32
20
5
8
10
5
7
5
2
28
136

ชื่อแหลงน้ํา

๔๑
 สรุปจํานวนเรือประมงขนาดความยาวไมเกิน 14 เมตร และผูท ี่ทําการประมงดวยเครื่องมือลอบ
ที่มาจดทะเบียนและขออนุญาต
ลําดับที่
1
2
3
4
5

อําเภอ
เมืองระนอง
กระบุรี
ละอุน
กะเปอร
สุขสําราญ
รวม

เรือความยาวไมเกิน 14 เมตร
(ลํา)
ป 2553
ป 2554
803
1,014
49
2
65
17
326
363
284
103
1527
1,499

ลอบ
ป 2553
192
20
43
134
50
439

ป 2554
222
1
1
44
268

 จํานวนครัวเรือนประมง
อําเภอ
จํานวนครัวเรือนทําการประมง
เมืองระนอง
1,574
ละอุน
120
สุขสําราญ
458
กระบุรี
80
กะเปอร
504
รวม →
2,736

จํานวนชาวประมง(ราย)
4,700
480
916
160
567
6,823

 จํานวนเรือประมงจากการสํารวจป 2554 (กิจกรรมแผนแมบททะเลไทย)
อําเภอ
เมืองระนอง
ละอุน
สุขสําราญ
กระบุรี
กะเปอร
รวม →

จํานวนลํา
1,258
77
457
61
453
2,306

หมายเหตุ จากการสํารวจเรือประมง ณ วันที่ 2 เมษายน 2555

๔๒
 เครื่องมือทําการประมงที่จดทะเบียนจังหวัดระนอง ประจําปการประมง พ.ศ. 2554
จํานวนเรือประมง (ลํา)
ประเภทเครื่องมือทําการ
รวม (ลํา)
ประมง
เมืองระนอง กะเปอร กระบุรี สุขสําราญ ละอุน
อวนไดรหมึก
19
7
26
อวนดํา
38
8
46
อวนลอยกุง
2
33
35
อวนลอยปลา
32
32
อวนปลาหลังเขียว
27
27
อวนลอยปู
4
1
5
อวนลอมปลากะตัก
4
1
5
อวนลอยปลาอินทรีย
38
38
อวนลากคู
2
2
อวนลากปลาแผนตะเฆ
61
61
เบ็ดราว
1
1
รวม
201
77
278
 จํานวนผูขออนุญาตคาสินคาสัตวน้ํา ผลิตภัณฑสัตวน้ํา หรืออุตสาหกรรมสัตวน้ํา
ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ป
ปที่ขออนุญาต
2552
2553
2554
2555
รวม →

จํานวนราย
99
160
233
176 (สิ้นสุด ณ 30 พ.ค 55)
668

๔๓
 จํานวนเครื่องประมงจากการสํารวจป 2554 (กิจกรรมแผนแมบททะเลไทย)
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ประเภทเครื่องมือทําการประมง
ไดรหมึก
ลอบกั้ง
ลอบปลาเกา
ลอบปูมา
เรือผีหลอก
เรือเครียดกุง
ระวะรุนเคย
โพงพาง
เบ็ดราว
เบ็ดปลาทราย
เบ็ด
ลอบปู
ฉมวก
เจยเคย
จันทากุงเคย
คราดหอย
เก็บหอย
ลอบหมึก
สองกุง
อวนกุงมังกร
อวนเขียว
อวนปลาลอมจับปลากะตัก
อวนลอยกุง
อวนปลากะเบน
อวนจมปลาเห็ดโคน
อวนลอยปู
อวนดํา
อวนถวงปลา
อวนทับตลิง่
รวม →

จํานวนลํา
35
15
107
28
4
3
8
45
64
37
82
403
3
1
5
3
4
16
5
8
5
5
214
7
10
270
47
17
4
-

๔๔
ลําดับที่
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ประเภทเครื่องมือทําการประมง
ใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
อวนปลากระบอก
อวนปลากะพง
อวนปลากุเรา
อวนปลาจาระเม็ด
อวนปลาทราย
อวนรัง
อวนรุน
อวนลอมซัง้
อวนลอยปลาทู
อวนลอยปลาหลังเขียว
อวนปลาเห็ดโคน
อวนลอยปลาอินทรีย
อวนลากคานถาง
อวนลากคู (2 ราย)
อวนลากแผนตะเฆ
รวม →

จํานวนลํา
34
360
46
12
22
67
2
20
2
96
16
78
35
1
4
56
2,306

หมายเหตุ จากการสํารวจเรือประมง ณ วันที่ 2 เมษายน 2555

๔๕

 จํานวนเรือประมงความยาวต่ํากวา 14 เมตร จังหวัดระนอง (กิจกรรมแผนแมบททะเลไทย)
อําเภอ

เมืองระนอง

ตําบล
เกาะพยาม
เขานิเวศน
ทรายแดง
บางนอน
บางริ้น
ปากน้ํา
ราชกรูด
หงาว
รวม

กะเปอร

กะเปอร
บางหิน
มวงกลวง
รวม

ละอุน

บางแกว
บางพระใต
ละอุนใต
รวม

กระบุรี

น้ําจืด
บางใหญ
ปากจั่น
ลําเลียง
รวม

สุขสําราญ
จังหวัดระนอง

นาคา
กําพวน
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเรือประมง
34
7
88
9
55
321
307
222
1,043.00
136
115
222
473.00
60
10
1
71.00
38
17
1
9
65.00
247
197
444.00
2,096.00

หมายเหตุ จากการสํารวจเรือประมง ณ วันที่ 2 เมษายน 2555

๔๖

 จํานวนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง
ลําดับที่
1
2
3
4
5

อําเภอ
จํานวนเกษตรกร
เมืองระนอง
404
ละอุน
235
สุขสําราญ
165
กระบุรี
150
กะเปอร
192
รวม →
1,146

พื้นที่เลี้ยง(ไร)
1,265.32
170.00
680.97
176.50
772.4489
3,065.24

จํานวนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ไมไดขึ้นทะเบียนกับกรมประมง
ลําดับที่
1
2
3
4
5

อําเภอ
จํานวนเกษตรกร
เมืองระนอง
522
ละอุน
170
สุขสําราญ
74
กระบุรี
352
กะเปอร
396
รวม →
1,487

พื้นที่เลี้ยง(ไร)
334
92
10.95
265
37.46
739

๔๗

 ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสาขาประมงป 2553
การประมง ไดแก การจับสัตวน้ํา การเพาะพันธุสัตวน้ํา การเลี้ยงสัตวน้ํา การเก็บสาหรายทะเล
การตักแมงกะพรุน การงมหอย เปนตน
กิจ กรรมการประมง สามารถแยกเปน 2 ส วนใหญ ๆ คือ การประมงทะเล ครอบคลุ ม การ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง การจับสัตวน้ําบริเวณทะเลน้ําตื้น และการจับสัตวน้ําบริเวณทะเลลึก และการประมง
น้ําจืด ครอบคลุมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่น้ําจืด และการจับสัตวน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ แหลงน้ําที่
มนุษยสรางขึ้น เชน อางเก็บน้ํา คลองชลประทาน ทํานบ สระ หนอง บึง เปนตน
กิจกรรมการประมงที่นํามาคํานวณผลิตภัณฑจังหวัดสาขาประมง ไดแก
1. การเลี้ยงสัตวน้ําจืดในบอดิน
2. การทําการประมงพาณิชย
3. การทําการประมงพื้นบาน
4. การเลี้ยงปลาน้ํากรอยในกระชัง
5. การเลี้ยงหอยเศรษฐกิจ
6. การทําฟารมเลี้ยงกุงทะเล
7. การเลี้ยงปูนิ่ม
สวนการจับสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาตินั้น ทางประมงไดสํารวจและพบวาไมมีแหลงน้ําสําหรับ
จับสัตวน้ําไดหรือไดบางแตนอยมาก
 ภาพรวม
1) มูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําป ของสาขาประมงจังหวัดระนอง ในป 2553 มีคาเทากับ 2,994 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจาก 2,663 ลานบาท ในปที่ผานมา เทากับ 331 ลานบาท
2) โครงสรางรายไดจากการผลิต สาขาประมงในป 2553 พิจารณาจากสัดสวนมูลคาเพิ่ม ณ ราคา
ประจําปของจังหวัดระนอง ประกอบดวย หมวดการประมงน้ําลึกและประมงชายฝง มีสัดสวนรอยละ 77.0
โดยมีกิ จกรรมที่ สําคัญ ไดแก การประมงทะเลพาณิชย (น้ําลึก ) และการประมงทะเลพื้นบาน (ชายฝง ) มี
สัดสวน รอยละ 73.6 และ 3.4 ตามลําดับ รองลงมาคือ หมวดการทําฟารมเลี้ยงกุง มีสัดสวนรอยละ 20.5
กิจกรรมหลักคือ การทําฟารมเลี้ยงกุงทะเล หมวดการประมงอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น มีสัดสวนรอย
ละ 1.5 ซึ่งกิจกรรมที่สําคัญ ไดแก การเลี้ยงปูนิ่ม และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด มีสัดสวนรอยละ 1.4 และ
0.1 ตามลําดับ หมวดการทําฟารมเลี้ยงปลา มีสัดสวนรอยละ 0.9 กิจกรรมหลักคือ การทําฟารมเลี้ยงปลาน้ํา
กรอย หมวดการทําฟารมเลี้ยงหอย มีสัดสวนรอยละ 0.1 กิจกรรมหลักคือ การทําฟารมเลี้ยงหอยทะเล

๔๘

โครงสรางรายไดจากการผลิต สาขาประมง

19.20

1.10

0.10

2.00

ปี 2552

20.5

0.9

0.1

A2553

1.5

77.0
77.50

การประมงน้ําลึกและประมงชายฝง
การทําฟารมเลี้ยงปลา
กิจ กรรมอืน่ ๆ

การทําฟารมเลี้ยงกุง
การทําฟารมเลี้ยงหอย

3) อัตราขยายตัวของมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ หดตัวรอยละ 7.4 เมื่อเทียบกับที่หดตัวรอยละ 8.0
ในปที่ผานมา เนื่องจากการหดตัวของการทําประมงน้ําลึกและประมงชายฝง ซึ่งหดตัวรอยละ 12.2 ตามการ
หดตัวของการทําประมงทะเลพาณิชย (น้ําลึก) และการทําประมงทะเลพื้นบาน (ชายฝง)รอยละ 11.7 และ
24.2 ตามลําดับ รวมทั้งการประมงอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่นก็หดตัวเชนกัน โดยหดตัวรอยละ 10.8
เมื่อเทียบกับการหดตัวรอยละ 3.4 ในปที่ผานมา เนื่องจากการหดตัวของการเลี้ยงปูนิ่ม และการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําจืด รอยละ 7.4 และ 11.1 ตามลําดับ นอกจากนี้การทําฟารมเลี้ยงหอยก็ยังหดตัวรอยละ 35.4 เมื่อ
เทียบกับการหดตัวรอยละ 19.5 ในปที่ผานมา เปนผลมาจากการหดตัวของการทําฟารมเลี้ยงหอยทะเล และ
การทําฟารมเลี้ยงปลาหดตัวรอยละ 0.1เมื่อเทียบกับการขยายตัวรอยละ 3.8ในปที่ผานมา เนืองจากการหด
ตัวของการทําฟารมเลี้ยงปลาน้ํากรอย เปนสําคัญ
อัตราขยายตั วของสาขาประมง

(%YOY)
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๔๙
4) ดัชนีราคาผลิตภัณฑจังหวัด สาขาประมง ในป 2553 เทากับ 101.0 เพิ่มขึ้นจาก 83.2 ในปที่
ผานมา รอยละ 21.5 ตามการสูงขึ้นของระดับราคาน้ํามัน จากปญหาความไมสงบในอียิปส และประเทศใน
กลุมประเทศตะวันออกกลาง
ตารางมูลคาเพิ่มสาขาประมง
รายการ

มูลคาเพิ่ม (ลานบาท)

สัดสวน (รอยละ)

อัตราขยายตัว (รอยละ)

มูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําป

2550 2551 2552 2553 2550 2551 2552 2553 2550 2551 2552 2553
3,339 2,919 2,663 2,994 100.0 100.0 100.0 100.0 12.8 -12.6 -8.8 12.4

การประมงน้ําลึกและประมงชายฝง

2,823 2,346 2,064 2,305

84.5

80.4

77.5

77.0

20.8

-16.9

-12.0

11.7

- การประมงทะเลพาณิชย (น้าํ ลึก)

2,759 2,274 1,936 2,203

82.6

77.9

72.7

73.6

27.2

-17.6

-14.9

13.8

- การประมงทะเลพื้นบาน (ชายฝง)
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1.6

1.9

1.9

1.4
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2.0

-11.6

-16.0

มูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่

3,339 3,480 3,202 2,964 100.0 100.0 100.0 100.0

3.3

4.2

-8.0

-7.4

การประมงน้ําลึกและประมงชายฝง

2,823 2,928 2,603 2,285

84.5

84.1

81.3

77.1

3.4

3.7

-11.1

-12.2

- การประมงทะเลพาณิชย (น้าํ ลึก)

2,759 2,837 2,486 2,196

82.6

81.5

77.6

74.1

5.9

2.8

-12.4

-11.7

การทําฟารมเลี้ยงปลา
-การทําฟารมเลีย้ งปลาน้ํากรอย
การทําฟารมเลี้ยงกุง
- การทําฟารมเลี้ยงกุงทะเล
การทําฟารมเลี้ยงหอย
- การทําฟารมเลี้ยงหอยทะเล
การประมงอื่น ๆ
- การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําจืด
- การเลีย้ งปูนิ่ม

- การประมงทะเลพื้นบาน (ชายฝง)
การทําฟารมเลี้ยงปลา
การทําฟารมเลีย้ งปลาน้าํ กรอย
การทําฟารมเลี้ยงกุง
- การทําฟารมเลี้ยงกุงทะเล
การทําฟารมเลี้ยงหอย
- การทําฟารมเลี้ยงหอยทะเล
การประมงอื่น ๆ
- การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําจืด
- การเลีย้ งปูนิ่ม
ดัชนีราคาสาขาประมง
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 ภาวะการผลิตกิจกรรมที่สาํ คัญ
 การประมงน้ําลึกและประมงชายฝง มูลคาเพิ่มในราคาประจําป เทากับ 2,305 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จาก 2,064 ลานบาท ในปที่ผานมา เทากับ 241 ลานบาท สวนอัตราขยายตัวของมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่
หดตัว ร อยละ 12.2 และหดตัวตอเนื่องจากป ที่ ผานมาที่ ห ดตัวรอ ยละ 11.1 การหดตัวดัง กลาวมาจาก
กิจกรรมที่สําคัญ คือ
- การประมงทะเลพาณิชย (น้ําลึก) หดตัวรอยละ 11.7 เมื่อเทียบกับที่หดตัวรอยละ 12.4 ในปที่
ผานมา เนื่องจากตนทุนในการผลิตคือราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ราคาอาหารในการบริโภค แรงงานและคาใชจาย
อื่น ๆ ยัง คงสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ส งผลให มีก ารปรั บตัวลดลงของปริ มาณเรือ ประมง และสัตวน้ํา แตมี การ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาสัตวน้ําบางชนิด
- การประมงทะเลพื้นบาน (ชายฝง) หดตัวรอยละ 24.2 เมื่อเทียบกับที่ขยายตัวรอยละ 30.0 ในป
ที่ผานมา เนื่องจากมีการปรับตัวลดลงของปริมาณสัตวน้ําเพราะเกิดทดแทนไมทัน และปนี้มีแมงกะพรุนเกิดขึ้น
นอยทําใหชาวประมงพื้นบานขาดรายไดจากการเก็บแมงกะพรุน
 การทําฟารมเลี้ยงปลา มูลคาเพิ่มในราคาประจําป เทากับ 28 ลานบาท ลดลงจาก 29 ลานบาท ใน
ปที่ผานมา เทากับ 1 ลานบาท สวนอัตราขยายตัวของมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ หดตัวรอยละ 0.1 เมื่อเทียบกับ
ที่ขยายตัวรอยละ 3.8 ในปที่ผานมา เนื่องจากการปรับตัวลดลงของปริมาณและราคาปลากะพงขาว ทั้งนี้เปน
ผลมาจากเกิดภัยธรรมชาติที่สงผลใหเกิดการตายของพันธุปลาเนื่องจากปญหาน้ําจืดที่เกิดจากน้ําฝนไหลลงสู
แหลงน้ํามากเกินไป และปลาโตชา ไมสมบูรณเลี้ยงยาก สงผลใหราคาปรับตัวลดลง
 การทําฟารมเลี้ยงกุง มูลคาเพิ่มในราคาประจําป เทากับ 613 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 512 ลานบาท
ในปที่ผานมา เทากับ 101 ลานบาท สวนอัตราขยายตัวของมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ขยายตัวรอยละ 16.8
และขยายตัวตอเนื่องจากปที่ผานมาที่ขยายตัวรอยละ 10.1 เนื่องจากการปรับตัวเพิม่ ขึ้นของปริมาณและราคา
ผลผลิตกุงขาววานาไม ทั้งนี้เปนผลมาจากเกษตรกรประสบความสําเร็จในการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม เพราะลูก
พันธุคุณภาพดีไมมีโรคระบาด เลี้ยงงายโตเร็ว ตลาดสงออกมีความตองการสูง
 การทําฟารมเลี้ยงหอย มูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําป เทากับ 2 ลานบาท ลดลงจาก 4 ลานบาท ในป
ที่ผานมา เทากับ 2 ลานบาท สวนอัตราขยายตัวของมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ หดตัวรอยละ 35.4 และหดตัว
ตอ เนื่อ งจากป ที่ ผ านมาที่ ห ดตั วร อ ยละ 19.5 เนื่อ งจากการปรั บ ตัวลดลงของปริ ม าณหอยแมลงภู และ
หอยแครงซึ่งเปนผลมาจากมีโรคระบาดอยางตอเนื่อง เกิดจากคุณภาพน้ําและพื้นที่ไมเหมาะสมในการเลี้ยง
หอยแมลงภู และหอยแครง
 การประมงอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น มูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําป เทากับ 46 ลานบาท
ลดลงจาก 54 ลานบาท ในปที่ผานมาเทากับ 8 ลานบาท สวนอัตราขยายตัวของมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ หด
ตัวรอยละ 10.8 และหดตัวตอเนื่องจากปที่ผานมาที่หดตัวรอยละ 3.4 ซึ่งมีสาเหตุมาจากกิจกรรมที่สําคัญคือ
- การเลี้ ย งปูนิ่ม หดตัวร อ ยละ 11.1 และหดตัวต อ เนื่อ งจากป ที่ ผ านมาที่ ห ดตัวร อ ยละ 4.5
เนื่องจากการปรับตัวลดลงของปริมาณและราคาปูนิ่ม ซึ่งเปนผลมาจากการขาดแคลนพันธุปูทะเลและปญหา
การตายของพันธุปูทะเลทีนําลงเลี้ยง

๕๑
- การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด หดตัวรอยละ 7.4 เมื่อเทียบกับที่ขยายตัวรอยละ 11.8 ในปที่ผานมา
ตามการลดลงของปริมาณปลาดุก และปลาหมอไทย ซึ่งเปนผลมาจากขาดแคลนลูกพันธุ ปญหาน้ําทวมทําให
ปลาหลบหนีออกไปสูแหลงน้ําธรรมชาติ
 การผลิตและสงออกอาหารทะเลแชแข็ง
การผลิตอาหารทะเลแชแข็งของไทย ป 2553 ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟนตัวดี
ขึ้น ขณะเดียวกันตลาดสงออกก็เริ่มขยายตัวเชนกัน รวมทั้งไดรับปจจัยบวกจากการเปดการคาเสรีตามความ
ตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 ทําใหไทยสามารถขยายตลาดสินคาอาหารทะเล
แชแข็งแชเย็น ไดมากขึ้น
การผลิตอาหารทะเลแชแข็งในภาคใต ขยายตัวอยางตอเนื่อง ตามความตองการของตลาดจีน
สหรัฐอเมริกาและญี่ปุน และเนื่องจากอุปทานการผลิตกุงแปรรูปตึงตัวในประเทศผูผลิต อาทิ อินโดนีเซีย
เวียดนาม และจีน สงผลกระทบเชิงบวกตอการสงออกกุงไทย
การผลิตอาหารทะเลแชแข็งในจังหวัดระนอง ขยายตัวเชนเดียวกัน พิจารณาจากรายไดของ
ผูประกอบการที่แจงเสียภาษีในหมวดอุตสาหกรรม กิจกรรมการผลิตอาหารจากสัตวทะเล ที่เพิม่ ขึ้นจาก
6,586 ลานบาท ในป 2552 เปน 8,065 ลานบาท ในป 2553 คิดเปนรอยละ 22.5 เนื่องจากความ
ตองการของตลาดตางประเทศที่เพิม่ ขึ้น จากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก สําหรับศักยภาพการผลิตอาหาร
ทะเลของจังหวัดระนอง ถือไดวาเปนแหลงวัตถุดิบหลักดานการประมงฝง อันดามัน ซึ่งมีศกั ยภาพในการผลิต
อาหารทะเลคอนขางสูง นอกจากนั้นจังหวัดระนอง ยังไดเปรียบเรื่องแรงงานมีจํานวนมากและคาจางแรงงาน
ต่ํา แตยังมีขอจํากัดเรื่องการขนสงและระบบ Logistic รวมทั้งปญหาดานพื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรม
 ปริมาณสัตวน้ําและมูลคาทีน่ ําเขาทางดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง ป 2554
เดือน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวม

ปริมาณ/กก
1,314,030
9,712,912
9,936,067
11,457,671
8,976,012
9,264,369
7,785,894
8,563,639
6,191,689
7,975,293
7,153,131
7,209,303
95,540,010

มูลคา/บาท
15,153,550
163,227,794
172,386,955
199,081,152
167,683,292
155,095,075
129,472,965
141,506,759
96,630,777
119,714,406
112,394,757
115,664,573
1,588,012,055
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 หนวยธุรกิจที่เกี่ยวของกับการประมง จังหวัดระนอง
ประเภท
1.โรงน้ําแข็ง
2.อาหารทะเลแชแข็ง
3.โรงงานปลาปน
4.คานเรือ
5.โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑตากแหง
6.กิจการแพปลา
7.ทาขึ้นปลา
8.สะพานปลา

จํานวน
21
17
8
5
9
60
15
1

หนวย
โรง
แหง
โรง
คาน
โรง
ราย
ทา
แหง

 ผูประกอบกิจการที่เปนบริษัท
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ประเภทงาน
บริการ
นําเขา
นําเขา
นําเขา
นําเขา
นําเขา
นําเขา
นําเขา
นําเขา
นําเขา
นําเขา
นําเขา
นําเขา
นําเขา
นําเขา

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

นําเขา
นําเขา
นําเขา
นําเขา
นําเขา
นําเขา
นําเขา
นําเขา
นําเขา
นําเขา
นําเขา

บริษัทผูประกอบการ

ชนิดสัตวน้ํา

บ. สยามโจนาธานจก.
บ.ทอปมารีนา
บ.เอสทีพี ฟชเชอรรี่ จก.
บ.ซีบิสคิท จก.
นายกุลวัชร หงษคู
บ.อภิรชัยการประมง จก.
นางรัชนี วณิชสิริไพศาล
นายวิชัย ศิริชัยเอกวัฒน
บ.ปูเค็มดอทคอมอิมปอรตฯ
นางนิธิศา ยั่งยืน
นางวันเพ็ญ ไพบูลย
นายสมบัติ สารีวงศ
นายประจักษ ตันติสาครเขต
นายอวยชัย บัณทุกะอาคม

ปลาทะเล / หมึก
ปลาทะเล
ปลาทะเล
ปลาทะเล
ปลาทะเล
ปลาทะเล
ปลาทะเล
ปลาทะเล
ปูทะเล
ปูทะเล
ปูทะเล
ปูทะเล
ปูทะเล
ปูทะเล

นายเจนวิทย เอี่ยวสกุล
นางเพ็ญฉาย เฉลิมวิชยวรกุล
นายธีรชัย พิพัฒนเดชสกุล
นายทรงยศ เทพเซงหลี
บ.สยามชัยอาหารสากล จก.
นายธนพล พวงทอง
บ.เรืองแกวเพริล จก.
บ.โกลลเดน แทงเกอร จก.
บ.แสงอรุณฟชชิ่ง จก.
บ.โอเชี่ยนฮันเตอร จก.
บ.ริวจิ อินเตอรเนชั่นแนลฯ จก.

ปูทะเล
ปูทะเล
ปูทะเล
ปูทะเล
ปูทะเล
ปลาทะเล
หอย
ปลาทะเล / หมึก
ปลาทะเล / หมึก
ปลาทะเล / หมึก
ปลาทะเล / หมึก

ประเภท
วัตถุประสงค
สัตวน้ํา
แชเย็น
บริโภคฯ/แปรรูปฯ
แชแข็ง
บริโภคฯ/แปรรูปฯ
แชแข็ง
บริโภคฯ/แปรรูปฯ
แชแข็ง
บริโภคฯ/แปรรูปฯ
แชเย็น
บริโภคฯ/แปรรูปฯ
แชแข็ง
บริโภคฯ/แปรรูปฯ
แชเย็น
บริโภคฯ/แปรรูปฯ
แชแข็ง
บริโภคฯ/แปรรูปฯ
หมักเกลือ จําหนายภายในฯ
หมักเกลือ จําหนายภายในฯ
หมักเกลือ จําหนายภายในฯ
หมักเกลือ จําหนายภายในฯ
หมักเกลือ จําหนายภายในฯ
หมักเกลือ/ บริโภคฯ/จําหนายฯ
มีชีวิต
หมักเกลือ จําหนายภายในฯ
หมักเกลือ จําหนายภายในฯ
มีชีวิต
บริโภคฯ/จําหนายฯ
หมักเกลือ จําหนายภายในฯ
แชแข็ง
ผลิตเพื่อสงออก
มีชีวิต
บริโภคฯ
ซาก
นําเขาเพื่อสงออก
แชเย็น
บริโภคฯ/แปรรูปฯ
แชเย็น
บริโภคฯ/แปรรูปฯ
แชเย็น
บริโภคฯ/แปรรูปฯ
แชเย็น
บริโภคฯ/แปรรูปฯ

ดานตรวจ
สัตวน้ํา
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง

๕๓
 รายชื่อ แพปลา ทาเทียบเรือ สะพานปลา
ที่อยู
ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ทาเทียบเรือประมงระนอง
แพธงไทยดี
แพโชคพรชัย
แพ จ.กองสิน
แพวาสนาอดิศร
แพปลาทอง
แพศศิธร
แพปรีดาคาไม
แพธนวัช(ทาดาน)
แพวิโรจน
แพนําสินชัย
แพธนสาร 2
แพหาดใหญ
แพกันตังธนพร
แพสุทธิ
แพกัลยา
แพสยามชัย
แพสงวน
แพธนสาร 1
แพณัฐพล
แพศักดิ์พรชัย(โกมวน)
แพโกจู
แพสหกิจ
แพดีหมึก
แพเจหลิว
แพ 959
แพสุดารัตน
แพโกเจียม(ทรงประจักษ)
แพปลา TRC
แพหาดทรายขาว

เลขที่
90
89/250
89/313
89/234
89/235
89/268
86/971
89/312
89/264
89/5
89/2
89/59
89/151
89/62
89/231
89/3
89/232
89/26
89/27
98/99
89/88
95/15
95/13
95/12
95/169
95/11
90/16
90/69
90/11

หมูที่ ตําบล
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา

อําเภอ
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง

ชื่อผูติดตอ(เจาของ)

โทรศัพท

องคการสะพานปลา
นายมนัส สุขวานิชวิชัย
นายสมนึก เมฆหมอก
นายวรผล ดังกอง
นายอมร บุญจงประเสริฐ
นายอํานวย เอี่ยมวงศนที
นายสมพร พุทธธํารงค
นายปรีดา
นายมณเฑียร เอี่ยมวงศนที
นายวิโรจน รมเย็น
นายสุนัน ทรงสกุล
นายเจริญ มหพันธทิพย
นายเรืองยศ เรืองหิรัญเดชา
นายจํานงค ชื่นชม
นายสุรินทร รัชตะสมบูรณ
นางกัลยา ใจเพชร
นางสลิ่ม ธนาชีวิต
นายสงวน สุขใส
นายเจริญ มหพันธทิพย

077-811532
077-821832
077-832914
077-834297
077-823716
077-824033
077-822349
077-326632
086-0399381
077-822419
081-3267607
077-832697
077-823605
081-8925859
081-7375939
077-821888
077-821723
081-9783096
081-5355696

นายมวน วชิรปราณีกุล
นายหมาก
นายประมินทร นทีธร
นายกฤษา หนอเนื้อ
นางหลิว กิ่งแกว
นายสมจิต จิรภัทรสกุล
นางอรุณรัตน ใสสุข
นายประพันธ แซอึ้ง
นายฮุง เตี๋ยวบุตร

077-811249
077-826031
077-811891
077-821337
077-822455
077-812677
077-811408

๕๔

ที่อยู
ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

แพสินเรืองชัย
แพกิมฮอ
แพปลาแสงทอง
แพปลาราชา (โกเกา)
แพธงชัย
แพนางฟา
แพเจจี่
แพสมจิต
แพโกตง
แพโกกิม 1 (ติดแพ 959)
แพโกกิม 2
แพทรัพยมารยาท
แพโกจบ
แพแสนสดใส
แพโกกวด
แพสินทองคํา
แพโกสิน
แพไทยเจริญ
แพโกเจียง
แพเจเง็ก
แพสกอต
แพโกเล็ก
แพสําเภาทอง
แพจัวกี่
แพทรงกรด
แพโกแอ
แพสหกิจ 2
แพจิรชญา
แพจิรโรจน
แพมนูญ

เลขที่
90/77
90/33
90/54
90/20
90/121
95/8
55/7
95/9
95/4
95/1
170
159/65
159/82
162
115/7
94/2
91/15
92/8-15
94/52
94/67
94/22
94/16
95/64
94/27
91/27
91/39
93/31
93/118
94/34
94/46

หมูที่ ตําบล
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
บางริ้น
บางริ้น
บางริ้น
บางริ้น
บางริ้น
บางริ้น
บางริ้น
บางริ้น
บางริ้น
บางริ้น
บางริ้น
บางริ้น
บางริ้น
บางริ้น
บางริ้น

อําเภอ
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง

ชื่อผูติดตอ(เจาของ)

โทรศัพท

นายปณโชค อุดมสมุทร
นายสุเชษ เมฆีกุล
นายสุวรรณ แสงทอง
นายธีรวัฒน ชัยมนัสกุล
นายเถกิง รัตนกิตติ
นางสาวทัศนีย ดนุภัทรพงศ

077-821844
089-6467451
077-822231
081-7379151
077-811019

นายสมจิต จิรภัทรสกุล
นายศิริ เหมเรืองเงิน
นายศิริ เหมเรืองเงิน
นายณัทวุฒิ ชัยสงวนสิทธิ์
นางสุวิทย พรประเสริฐ
นายจรูญ ศิลาวงษ
นายประกวด ตันโสภณ
นายวีระ บุญราศรี
คุณีรนุช รัตนพิสิฐ
นายสมพงษ แยมนาสัก
นายอารี มูอะหมัด

081-8919181
077-811891
077-811460
077-821838
081-5386362
077-834796
077-821933
089-5915038
077-821420
089-5931871
081-8914658
089-8736316
089-9734246

นางมยุรี สําเภาทอง
นายโภชน ทิพานนทนุกูล
นายทรงกรด ชื่นชูผล
081-2078879
นายชาญณรงค กลอมเกลา 081-7196559
นายประมินทร นทีธร
089-8733920
นายประจักร ตันติสาครเขต 087-4706895
นายมนูญ ปะยะปญญาวงศ

๕๕

ที่อยู
ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

แพเจกี่
แพทรัพยบุญเรือง
แพโกเจี้ยง
แพโกเตง
แพเจาสมุทร
แพโกศิษย
แพโกอับ
แพกิจไพศาล
แพทรัพยบุญเรือง 2
แพเจหงอ
แพ PJ (โกออด)
แพเจหงอ
แพจิตรไทยศิลป
แพ KK
แพกํานันทวี
แพดวงดี
แพบํารุง
แพจัมโบสุ
แพไพโรจน
แพ999
แพโชคชัย
แพเพ็ชรัตน(ติดแพโชคชัย)
แพโกชวน
แพเดโช
แพปลาเจเพ็ก
แพคีม
แพนทวีทอง
แพแสนสดใส
แพเจสาว
แพ 111K

เลขที่

หมูที่

ตําบล

อําเภอ

94/27
94/32
94/50
94/1
170/209
170/270
89/150
170/132
92/59
92/48

5
5
5
5
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

บางริ้น
บางริ้น
บางริ้น
บางริ้น
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
ปากน้ํา
บางริ้น
บางริ้น
บางริ้น
บางริ้น
บางริ้น
บางริ้น
บางริ้น
บางริ้น
บางริ้น
บางริ้น
บางริ้น
บางริ้น
บางริ้น
บางริ้น
บางริ้น
บางริ้น
บางริ้น
บางริ้น
เขานิเวศฯ
เขานิเวศฯ
เขานิเวศฯ
ปากน้ํา

เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง

92/1
92/16
92/39
92/41
92/37
92/46
92/48-49

92/50
92/51
100/14
349
30/96
301/28
301/4
2/24
70/3
72
47/2

1

ชื่อผูติดตอ(เจาของ)

โทรศัพท

นายวันชัย ทิพยพานนทตระกูล

นายพงษศักดิ์ สุริยะยรรยงค
นายพิสันต กรอบุตร

077-833299
089-8736316

นายยงยุทธ เจริญกาญจนสมุทร 089-6524490

นายพิศิษฐ เพชรคีรี

077-832634

นายอดิศักดิ์ รุจิวิวัฒนกุล
นางอัมรา บุญเรือง
นายพิเชษฐ รุจิวิวัฒนกุล

081-8911789
077-833491
081-8931883
086-4762479
089-7854478

โกชุน
นายสมพร เฉลียวกิตกูร
นายกิตติ จตุพรพิทักษ
นายปยพงษ สุวุฒิธิกุล
โกกิม
นายบํารุง ชางเรือง
นางนิยดา รุจิวิวัฒนกุล
นายซามะเฮีย วงศกัลยา
นายชัยสิทธิ์ กิจอุดมสิน
นายฮวด
นายสัมพันธ ลิ่มศิลา
นางกานดา อิสระ
นางสุภาภรณ ลิ่มศิลา
นายนวรัตนฯ
นางยอย เจียมตน
นายจรูญ ศิลาวงษ
นางวิลาศ รัตนผล
นายศรีสวัสดิ์ สุวรรณ

077-822302
077-822719
077-834777
081-8922999
077-822395
081-5979219
081-8937242
081-4914008
086-2766064
077-223290
077-811157

๕๖

 สภาพปญหาดานการประมงในพื้นที่
1.ดานการประมง
1.1 ปญหาความขัดแยงระหวางประมงพื้นบานกับประมงพาณิชย
1.2 ปญหาการลักลอบทําการประมงดวยเครื่องมือผิดกฎหมาย เชน โพงพาง อวนลาก อวน
รุน อวนปลากะตัก ในเขตหวงหาม
1.3 ชาวประมงบางสวนขาดจิตรสํานึก
1.4 การทําการประมงในพื้นที่ทบั ซอน
1.5 การทําการประมงลวงล้ําลําน้ําประเทศเพื่อนบาน
1.6 น้ํามันเชื้อเพลิงราคาสูง
2. ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2.1 ขาดแคลนพันธุสัตวน้ํา เนื่องจากสัตวน้ําที่มีอยูตามธรรมชาติมีปริมาณลดลง และไมมี
แหลงผลิตลูกพันธุสัตวน้ําภายในจังหวัด เชน ปูทะเล ปูมา ปูแสม ปลากะพงขาว ปลาเกา กุงทะเล หอยแมลงภู
หอยแครง และหอยนางรม
2.2 พื้นที่เลี้ยงปลา ปูนิ่ม และหอย ทั้งในกระชังและบอเลี้ยง ไมมีเอกสารสิทธิ์
2.3 ขาดแหลงเงินทุน เชน สถาบันการเงินที่ปลอยสินเชื่อ
2.4 ขาดแคลนเงินลงทุนประกอบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เชน ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อ
อุปกรณ เครื่องมือ และอาหาร
2.5 การเกิดโรคในสัตวน้ํา เชน การระบาดของโรคตัวแดงดวงขาว ทอราซินโดรม ในกุงทะเล
หนอนตัวแบนในหอยแมลงภู โรคที่พบในปูทะเลที่ยังไมสามารถระบุชนิดของโรคไดชัดเจน และโรคที่เกิดจาก
โปรโตซัว แบคทีเรีย ในปลา
2.6 ขาดแคลนวัตถุดิบที่ใชในการเลี้ยงสัตวน้ําบางฤดูกาล เชน ปลาเปด เปนตน
2.7 สภาวะแวดลอมในแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
- ฤดูมรสุมมีฝนตกหนัก ทําใหปริมาณความเค็มของน้ําลดลงมาก
- การปลอยน้ําทิ้งจากการแปรรูปแมงกะพรุน
- การปลอยเลนจากนากุง
- การปลอยสัตวน้ําที่เปนโรค ลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ
- การปลอยน้ําเสียจากแหลงชุมชน แหลงอุตสาหกรรม และแพปลา
2.8 การตรวจพบสารตกคางในวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เชน ตรวจ
พบสารไนโตรฟูแรน ในปูนิ่ม และปลาเกา
2.9 เกษตรกรขาดความตระหนักและใหความสําคัญในการผลิตสัตวน้ําใหเปนไปตามระบบ
มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
2.10 เกษตรกรขาดความรูและประสบการณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เกษตรกรจึงควรมี
ความรูทางดานวิชาการ เพื่อใชประกอบการเลี้ยงสัตวน้ํา และปองกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
2.11 ปญหาการตลาดและราคาจําหนายสัตวน้ําตกต่ํา เนื่องจากตนทุนการผลิตสูง

๕๗

ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของดานการประมง

๕๘

พระราชบัญญัติการประมง
พ.ศ. 2490
________

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค
รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร
พระยามานวราชเสวี
ใหไวณวันที่ 13 มกราคมพ.ศ. 2490
เปนปที่ 2 ในรัชกาลปจจุบนั
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการประมง
พระมหากษัตริยโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภาจึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติ
ขึ้นไวดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา“พระราชบัญญัติการประมงพ.ศ. 2490”
มาตรา 2* พระราชบัญญัตินใี้ หใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
*[รก.2490/3/81/14 มกราคม 2490]
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติอากรคาน้ํารัตนโกสินทรศก 120
(2) พระราชบัญญัติเพิม่ เติมพระราชบัญญัติอากรคาน้ํารัตนโกสินทรศก 120
(3) ประกาศแกไขพระราชบัญญัติอากรคาน้ําร.ศ.120
(4) พระราชบัญญัติเพิม่ เติมพระราชบัญญัติอากรคาน้ําศก 120
(5) พระราชบัญญัติอากรคาน้ําแกไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2472
(6) พระราชบัญญัติอากรคาน้ํารัตนโกสินทรศก 120 แกไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2477 (7)
พระราชบัญญัตอิ ากรคาน้ํา (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2479
(8) พระราชบัญญัติอากรคาน้ํา (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2481
(9) กฎกระทรวงวาดวยวิธีจัดการและตั้งอัตราเก็บเงินอากรคาน้ําตามความในพระราช
บัญญัติอากรคาน้ําศก 120
และบรรดากฎหมายกฎและขอบัง คับอื่ นๆในสวนที่ มีบทบั ญญัติไวแล วในพระราชบัญ ญัตินี้ห รือซึ่ ง
ขัดแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

๕๙
*(1) “สัตวน้ํา”หมายความวาสัตวที่อาศัยอยูในน้ําหรือมีวงจรชีวิตสวนหนึ่งอยูในน้ําหรือ
อาศัยอยูในบริเวณที่น้ําทวมถึงเชนปลากุงปูแมงดาทะเลหอยเตากระตะพาบน้ําจระเขสัตวน้ําจําพวกเลี้ยงลูก
ดวยนมปลิงทะเลฟองน้ําหินปะการังกัลปงหาและสาหรายทะเลทั้งนี้รวมทัง้ ซากหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวน้ํา
เหลานั้นและหมายความรวมถึงพันธุไมน้ําตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อ
*[มาตรา 4 (1) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528]
*(1 ทวิ) “ผลิตภัณฑสัตวน้ํา” หมายความวาผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นโดยใชสัตวน้ําตามที่ไดมีพระ
ราชกฤษฎีการะบุชื่อเปนวัตถุดิบ
*[มาตรา 4 (1 ทวิ) เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528]
(2) “ทําการประมง”หมายความวาจับดักลอทําอันตรายฆาหรือเก็บสัตวน้ําในที่จบั สัตวน้ํา
ดวยเครื่องมือทําการประมงหรือดวยวิธีใดๆ
(3) “เครือ่ งมือทําการประมง”หมายความวาเครื่องกลไกเครือ่ งใชเครื่องอุปกรณสวนประกอบ
อาวุธเสาหลักหรือเรือบรรดาที่ใชทําการประมง
(4) “เรือ”หมายความวายานพาหนะทางน้ําทุกชนิด
(5) “ทีจ่ ับสัตวน้ํา”หมายความวาที่ซงึ่ มีน้ําขังหรือไหลเชนทะเลแมน้ําลําคลองหนองบึงบอ
เปนตนและหาดทัง้ ปวงบรรดาซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดินรวมทั้งปาไมและพื้นดินซึ่งน้ําทวมในฤดูน้ําไม
วาจะเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินหรือที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์และภายในเขตนานน้ําไทยหรือนานน้ํา
อื่นใดซึ่งประเทศไทยใชอยูหรือมีสิทธิทจี่ ะใชตอไปในการทําการประมงโดยที่นานน้ําเหลานั้นปรากฏโดยทั่วไป
วามีขอบเขตตามกฎหมายทองถิ่นหรือธรรมเนียมประเพณีหรือตามกฎหมายระหวางประเทศหรือตาม
สนธิสัญญาหรือดวยประการใด
(6) “บอลอสัตวน้ํา”หมายความวาที่ลอสัตวน้ําเพื่อประโยชนในการทําการประมงตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
(7) “บอเลี้ยงสัตวน้ํา”หมายความวาที่เลี้ยงสัตวน้ําตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(8) “ประทานบัตร”หมายความวาใบอนุญาตซึ่งขาหลวงประจําจังหวัดออกใหบุคคลผูป ระมูล
ไดใหมีสิทธิทําการประมงในที่วาประมูล
(9) “ใบอนุญาต”หมายความวาใบอนุญาตซึง่ พนักงานเจาหนาที่ออกใหแกบุคคลใดใชทําการ
ประมงหรือทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่อนุญาต
(10) “อาชญาบัตร”หมายความวาใบอนุญาตซึ่งพนักงานเจาหนาที่ออกใหแกผูรบั อนุญาต
เพื่อใชเครื่องมือทําการประมง
(11) “ผูร ับอนุญาต”หมายความวาบุคคลผูไดรับประทานบัตรใบอนุญาตอาชญาบัตรหรือผู
ไดรับอนุญาตใหกระทําการอยางหนึ่งอยางใดตามพระราชบัญญัตินี้
(12) “เครื่องมือประจําที่”หมายความวาเครื่องมือทําการประมงซึ่งใชวิธีลงหลักปกผูกขึงรั้ง
ถวงหรือวิธีอื่นใดอันทําใหเครื่องมือนั้นอยูกับที่ในเวลาทําการประมง
(13) “เครื่องมือในพิกัด”หมายความวาเครือ่ งมือทําการประมงซึง่ ระบุชื่อลักษณะหรือวิธีใช
ไวในกฎกระทรวง
(14) “เครื่องมือนอกพิกัด”หมายความวาเครื่องมือทําการประมงซึ่งไมไดระบุไวใน
กฎกระทรวงวาเปนเครื่องมือในพิกัด

๖๐
(15) “สถิติการประมง”หมายความวาสถิติหรือขอความทีเ่ กีย่ วกับผลิตภัณฑสัตวน้ําการคา
สินคาสัตวน้ําการทําการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
(16) “พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวาขาหลวงประจําจังหวัดและนายอําเภอทองที่
พนักงานประมงและผูซงึ่ รัฐมนตรีไดแตงตัง้ ใหมหี นาที่ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(17) “อธิบดี”หมายความวาอธิบดีกรมการประมง
(18) “รัฐมนตรี”หมายความวารัฐมนตรีผูรกั ษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ
แตง ตั้ง พนัก งานเจ าหนาที่ และออกกํ าหนดอั ตราอากรและออกกฎกระทรวง กํ าหนดอั ตราอากร และ
คาธรรมเนียมไมเกินอัตราตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้และกําหนดกิจการอื่นๆเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

หมวด 1
ที่จับสัตวน้ํา
_________
มาตรา 6 บรรดาที่จบั สัตวน้ําทัง้ ปวงใหกําหนดเปน 4 ประเภทคือ
(1) ที่รักษาพืชพันธุ
(2) ที่วาประมูล
(3) ที่อนุญาต
(4) ที่สาธารณประโยชน
มาตรา 7 ใหคณะกรมการจังหวัดโดยอนุมัติของรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดประเภทที่จับสัตว
น้ําภายในเขตทองที่ของตนวาเขาอยูในประเภทที่รักษาพืชพันธุที่วาประมูลหรือที่อนุญาต
ที่จับสัตวน้ําซึ่งมิไดมีประกาศตามความในวรรคหนึ่งใหถือเปนที่สาธารณประโยชน
มาตรา 8 ที่รักษาพืชพันธุคือที่จับสัตวน้ําซึ่งอยูในบริเวณพระอารามหรือปูชนียสถานหรือติดกับเขต
สถานที่ดังกลาวแลวบริเวณประตูน้ําประตูระบายน้ําฝายหรือทํานบหรือที่ซึ่งเหมาะแกการรักษาพืชพันธุสัตวน้ํา
มาตรา 9 หามมิใหบุคคลใดทําการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่รักษาพืชพันธุเวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากอธิบดี
ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดให
มาตรา 10 ที่วาประมูลคือที่จับสัตวน้ําซึ่งสมควรจะใหบุคคลวาประมูลผูกขาดทําการประมงและ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
การกําหนดที่จับสัตวน้ําแหงใดเปนที่วาประมูลนั้นจะตองไมอยูในเขตชลประทานหลวงหรือไมเปนการ
เสียหายแกการทํานาหรือการสัญจรทางน้ํา
มาตรา 11 หามมิใหบุคคลใดทําการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่วาประมูลเวนแตผูรับอนุญาต
ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
การทําการประมงในที่วาประมูลเฉพาะเพื่อบริโภคภายในครอบครัวใหกระทําไดแตตองใชเครื่องมือทํา
การประมงตามที่คณะกรมการจังหวัดประกาศกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี

๖๑
มาตรา 12 ที่อนุญาตคือที่จับสัตวน้ําซึ่งอนุญาตใหบุคคลทําการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและรวม
ตลอดถึงบอลอสัตวน้ํา
มาตรา 13 หามมิใหบุคคลใดทําการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่อนุญาตเวนแตผูรับอนุญาต
ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
มาตรา 14 หามมิใหบุคคลใดขุดหรือสรางบอลอสัตวน้ําในที่สาธารณสมบัติของแผนดินเวนแตจะไดรบั
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
สวนในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์บุคคลยอมขุดหรือสรางบอลอสัตวน้ําไดแตตองไมเปนการเสียหาย
แกพันธุสัตวน้ําในที่รักษาพืชพันธุ
มาตรา 15 ผูรับอนุญาตมีหนาที่ติดโคมไฟและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยของการสัญจรในทางน้าํ
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 16 ที่สาธารณประโยชนคือที่จับสัตวน้ําซึ่งบุคคลทุกคนมีสิทธิทําการประมงและเพาะเลีย้ งสัตว
น้ําได
บุคคลใดซึ่ งทํ าการประมงหรื อ เพาะเลี้ ยงสัตวน้ําในที่ส าธารณประโยชนตองปฏิบัติตามเงื่ อนไขที่
รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 17* หามมิใหบุคคลใดปลูกสรางสิ่งใดลงไปในทีร่ ักษาพืชพันธุที่วาประมูลที่อนุญาตซึ่งมิใชที่
ของเอกชนและทีส่ าธารณประโยชนหรือปลูกบัวขาวปอพืชหรือพันธุไมน้ําอื่นใดตามทีจ่ ะไดมีพระราชกฤษฎีกา
ระบุชื่อในทีเ่ ชนวานั้นเวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ผรู ับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีกําหนด
*[มาตรา 17 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496]
มาตรา 18* หามมิใหบุคคลใดวิดน้ําในที่รักษาพืชพันธุที่วาประมูลที่อนุญาตซึ่งมิใชที่ของเอกชนและที่
สาธารณประโยชนห รือบ อล อสั ตวน้ําหรือ ทําใหน้ําในที่ จับ สัตวน้ําเชนวานั้นแห งหรือลดนอยลงเพื่อ ทําการ
ประมงเวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
ผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด
*[มาตรา 18 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496]
มาตรา 19* หามมิใหบุคคลใดเททิ้งระบายหรือทําใหวัตถุมีพิษตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษาลงไปในที่จับสัตวน้ําหรือกระทําการใดๆอันทําใหสัตวน้ํามึนเมาหรือเททิ้งระบายหรือทําใหสิ่งใด
ลงไปในที่จับสัตวน้ําในลักษณะที่เปนอันตรายแกสตั วน้ําหรือทําใหที่จบั สัตวน้ําเกิดมลพิษเวนแตเปนการทดลอง
เพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตรและไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
*[มาตรา 19 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528]
มาตรา 20* หามมิใหบุคคลใดใชกระแสไฟฟาทําการประมงในที่จับสัตวน้ําหรือใชวัตถุระเบิดในที่จับ
สัตวน้ําไมวาในกรณีใดเวนแตเพื่อประโยชนของทางราชการหรือไดรับอนุญาตจากอธิบดี
*[มาตรา 20แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 105 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2515]
มาตรา 20 ทวิ* หามมิใหบุคคลใดมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสัตวน้ําโดยรูวาไดมาโดยการกระทํา
ความผิดตามมาตรา 19 หรือมาตรา 20
*[มาตรา 20 ทวิแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 105 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2515]
มาตรา 21 หามมิใหบุคคลใดทําการแกไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตวน้ําซึ่งมิไดอยูในที่ดินอันบุคคลถือ
กรรมสิทธิ์ใหผิดไปจากสภาพที่เปนอยูเวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดให

๖๒
มาตรา 22 หามมิใหบุคคลใดติดตัง้ วางหรือสรางเขือ่ นทํานบรั้วเครือ่ งมือทีเ่ ปนตาขายหรือเครื่องมือทํา
การประมงอืน่ ๆในที่จบั สัตวน้ําซึง่ กางกัน้ ทางเดินของสัตวน้ําเวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาทีห่ รือ
กระทําการเชนนั้นเพือ่ ประโยชนแกการกสิกรรมในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ ผูรบั อนุญาตตองปฎิบัติตาม
เงือ่ นไขทีพ่ นักงานเจาหนาทีก่ ําหนดให เชน บันไดปลาโจน หรือเครื่องอุปกรณอื่น ๆ เพือ่ ใหสตั วน้ําวายขึ้นนลงได

หมวด 2
บอเลี้ยงสัตวน้ํา
________
มาตรา 23 หามมิใหบุคคลใดขุดหรือสรางบอเลี้ยงสัตวน้ําในที่สาธารณสมบัติของแผนดินเวนแตจะ
ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต
มาตรา 24 การทําการประมงในบอเลี้ยงสัตวน้ําไมตอ งขออนุญาตและไม ตองเสียเงินอากรตาม
พระราชบัญญัตินี้

หมวด 3
การจดทะเบียนและการขออนุญาต
_________
มาตรา 25 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศกําหนดใหผูมีอาชีพในการประมงการคาสินคาสัตวน้ํา
ผลิตภัณฑสัตวน้ําและอุตสาหกรรมสัตวน้ําตามที่จะไดมพี ระราชกฤษฎีการะบุไวในทองที่ใดๆมาจดทะเบียนได
และจะกําหนดใหผูมีอาชีพเชนวานี้มาขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่เสียกอนดําเนินอาชีพเชนวานั้นโดยให
เสียคาธรรมเนียมหรือยกเวนคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได
มาตรา 26 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศกําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองเครื่องมือทําการ
ประมงชนิดหนึ่งชนิดใดในทองที่ใดๆจดทะเบียนการมีไวในครอบครองซึ่งเครื่องมือนั้นตอพนักงานเจาหนาที่
มาตรา 27 เมื่อมีกรณีจําเปนแกราชการหรือเพื่อประโยชนสาธารณะโดยอนุมัติรัฐมนตรีขาหลวง
ประจําจังหวัดอาจสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาตหรือประทานบัตรรายใดๆก็ไดในกรณีเชนวานี้ใหผูรับอนุญาตไดรับ
คืนเงินอากรเฉพาะสวนที่ตองเพิกถอน
มาตรา 28 บุคคลใดจะใชเครื่องมือในพิกัดทําการประมงไดตอเมื่อไดรับอาชญาบัตรระบุชื่อบุคคลนั้น
และเสียเงินอากรตามพระราชบัญญัตินี้แลว
รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศยกเวนไมตองใหรับอาชญาบัตรสําหรับเครื่องมือทําการประมงอยางหนึ่ง
อยางใดในทองที่ใดๆก็ได
มาตรา 28 ทวิ* บุคคลใดเปนเจาของเรือใชหรือยอมใหใชเรือของตนทําการประมงหรือเพื่อทําการ
ประมงจนเปนเหตุใหมีการละเมิดนานน้ําของตางประเทศและทําใหคนประจําเรือหรือผูโดยสารไปกับเรือตอง
ตกคางอยู ณ ตางประเทศบุคคลนั้นมี หนาที่ตองปฏิบัติตามคําวินิจ ฉัยของคณะกรรมการพิ จารณากําหนด
คาเสียหายและคาใชจายอื่นๆอันเกิดจากการละเมิดนานน้ําของตางประเทศซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีจํานวนไมเกิน
เจ็ดคนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยดังกลาว

๖๓
ในกรณีที่ไมสามารถแจงคําวินิจฉัยแกบุคคลตามวรรคหนึ่งเพราะไมพบตัวบุคคลดังกลาวหรือไมมีผูใด
ยอมรับแทนใหถือวาบุคคลดังกลาวไดรับแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการแลวในเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดสง
คําวินิจฉัยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือปดคําวินิจฉัยไวในที่เห็นไดงาย ณ สํานักงานภูมิลําเนาหรือถิ่นที่
อยูของบุคคลดังกลาวโดยมีพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเปนพยานในการนั้น
*[มาตรา 28 ทวิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528]
มาตรา 29 เครื่องมือในพิกัดซึ่งไดรบั อาชญาบัตรในทองทีจ่ ังหวัดใดแลวถาบุคคลใดประสงคจะนําไป
ใชทําการประมงในทองที่จงั หวัดอื่นซึง่ จะตองเสียเงินอากรสูงกวาจะตองเสียอากรเพิม่ เติมใหครบตามอัตราใน
ทองที่นั้นเสียกอนจึงจะใชเครื่องมือนั้นได
มาตรา 30 บุคคลใดประสงคจะทําการประมงในทีอ่ นุญาตตองขออนุญาตและเสียเงินอากรตาม
พระราชบัญญัตินี้และเงินซึง่ ผูร ับอนุญาตทีจ่ ะตองชําระโดยการวาประมูลใหถือวาเปนเงินอากรตาม
พระราชบัญญัตินี้
รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศยกเวนไมตองเสียเงินอากรคาอนุญาตในที่อนุญาตรายตัวบุคคลไดในกรณี
เชนวานี้ใหถือวาไดรับอนุญาตแลว
มาตรา 31 หามมิใหบุคคลใดตั้งหรือปกหรือสรางเครื่องมือประจําทีล่ งในทีส่ าธารณประโยชนสวนที่
จับสัตวน้ําอื่นๆ หามมิใหบุคคลใดกระทําการเชนวานั้น โดยมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
มาตรา 32 รัฐมนตรีหรือขาหลวงประจําจังหวัดโดยอนุมัตริ ฐั มนตรีเฉพาะภายในเขตทองที่ของตนมี
อํานาจประกาศกําหนดไดดังตอไปนี้
(1) กําหนดขนาดตาและระยะชองเครือ่ งมือทําการประมงทุกชนิดกําหนดขนาดชนิดจํานวน
และสวนประกอบของเครือ่ งมือทําการประมงที่อนุญาตใหใชในที่จับสัตวน้ํา
(2) กําหนดมิใหใชเครื่องมือทําการประมงอยางหนึง่ อยางใดในที่จับสัตวน้ําโดยเด็ดขาด
(3) กําหนดระยะที่ตงั้ เครือ่ งมือประจําที่ใหหางกันเพียงใด
(4) กําหนดวิธีใชเครื่องมือทําการประมงตางๆ
(5)กําหนดฤดูปลาที่มีไขและวางไขเลี้ยงลูกกําหนดเครือ่ งมือที่ใหใชและกําหนดวิธีทําการ
ประมงในทีจ่ ับสัตวน้ําใดๆในฤดูดังกลาว
(6) กําหนดชนิดขนาดและจํานวนอยางสูงของสัตวน้ําที่อนุญาตใหทําการประมง
(7) กําหนดมิใหทําการประมงสัตวน้ําชนิดหนึ่งชนิดใดโดยเด็ดขาด
มาตรา 33 การโอนประทานบัตรใบอนุญาตและอาชญาบัตรและการออกใบแทนเอกสารเชนวานั้น
และการสลักหลังอาชญาบัตรเพื่อแกไขหรือเพิ่มเติมผูมสี ิทธิใชเครื่องมือทําการประมงจะตองเสียคาธรรมเนียม
ตามพระราชบัญญัตินี้ ใบอนุญาตหรืออาชญาบัตรใดซึง่ หมดอายุแลวแตไดยื่นคําขอตออายุกอนวันสิ้นอายุมิ
ใหถือวาการทําการประมงหรือการใชเครื่องมือนั้นเปนการกระทําโดยมิไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
จนกวาพนักงานเจาหนาทีจ่ ะไดแจงวาไมอนุญาต
มาตรา 34 หามมิใหบุคคลใดทําการประมงหรือทําการใดๆในเครื่องมือประจําที่ของผูร ับอนุญาตหรือ
ในบริเวณที่ตงั้ เครือ่ งมือเชนวานั้นตามที่คณะกรมการจังหวัดจะไดประกาศกําหนดเขตโดยอนุมัตริ ัฐมนตรี
มาตรา 35 ผูรบั อนุญาตจะตองนําประทานบัตรใบอนุญาตและอาชญาบัตรติดตัวไปดวยเสมอในเวลา
ไปทําการประมงและตองนําออกแสดงเมื่อพนักงานเจาหนาที่ขอตรวจ
มาตรา 36 ในกรณีที่ผรู ับอนุญาตกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัตินหี้ รือปฏิบัตผิ ิดเงือ่ นไขที่กําหนดไว
ในประทานบัตรใบอนุญาตหรืออาชญาบัตรหรือคางเงินอากรที่เกี่ยวกับประทานบัตรใบอนุญาตหรืออาชญา
บัตรพนักงานเจาหนาที่จะสั่งเพิกถอนประทานบัตรใบอนุญาตหรืออาชญาบัตรนั้นเสียก็ได

๖๔
มาตรา 37 ในขณะใดหรือในทองที่ใดยังไมสมควรจะเก็บเงินอากรใหประกาศยกเวนโดยพระราช
กฤษฎีกา
มาตรา 38 โดยอนุมัติรัฐมนตรีใหคณะกรมการจังหวัดมีอํานาจยกเวนงดหรือคืนอากรคาประทานบัตร
ใบอนุญาตและอาชญาบัตรใหบางสวนหรือทั้งหมดตามแตจะเห็นสมควร
มาตรา 39 โดยอนุมัติรัฐมนตรีใหคณะกรมการจังหวัดมีอํานาจสั่งอนุญาตใหผอนเวลาชําระเงินอากร
ไดตามที่เห็นสมควร
สําหรับเงินอากรที่คางนั้นผูร ับอนุญาตจะตองเสียดอกเบี้ยรอยละสิบตอปของเงินอากรและเงิน
ดอกเบี้ยนี้ใหถือเปนเงินอากรคาง
มาตรา 40 ถาผูรับอนุญาตคางชําระเงินอากรใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ประกาศหรือแจงเปนหนังสือใหผรู ับอนุญาตนําเงินอากรที่คางมาชําระภายในเวลาตามที่
เห็นสมควร
(2) เมื่อไดดําเนินการตามอนุมาตรา (1) แลวผูรบั อนุญาตยังเพิกเฉยอยูพ นักงานเจาหนาที่
อาจสัง่ ใหหยุดทําการประมง
(3) จัดการขายทอดตลาดทรัพยสินทีผ่ ูรบั อนุญาตนํามาวางเปนหลักประกันหรือจัดการ
เรียกรองใหผูค้ําประกันชําระเงินอากรแทนผูรบั อนุญาตเงินที่ไดจากการขายทอดตลาดใหคิดชําระเงินอากรและ
คาใชจายในการขายทอดตลาดจนครบเหลือเทาใดใหคืนแกผูรบั อนุญาตหรือผูค้ําประกันแลวแตกรณี
มาตรา 41 เงินอากรที่คางชําระนั้นพนักงานเจาหนาทีม่ ีอํานาจยึดและจัดการขายทอดตลาดทรัพยสิน
ของผูรับอนุญาตแตพอคุมกับเงินอากรที่คางชําระรวมทั้งคาใชจายในการยึดและการขายทอดตลาด
มาตรา 42 ประทานบัตรใบอนุญาตหรืออาชญาบัตรที่ถูกสั่งเพิกถอนตามมาตรา 36 นัน้ อากรที่ชําระ
แลวจะเรียกคืนมิได
มาตรา 43 กําหนดอายุอาชญาบัตรสําหรับการขออนุญาตและเสียเงินอากรนั้นใหเริ่มตัง้ แตวันที1่
เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคม
มาตรา 44 ภายใตบังคับแหงมาตรา 43 เพื่อประโยชนแกการเก็บอากรโดยอนุมัตริ ัฐมนตรีใหคณะ
กรมการจังหวัดมีอํานาจประกาศกําหนดฤดูกาลทําการประมงตามความเหมาะสมแหงทองที่โดยใหนับเวลาสิบ
สองเดือนเปนหนึง่ ฤดูและใหถือระยะเวลาดังกลาวแลวเปนระยะเวลาสําหรับการขออนุญาตและเสียอากร
สําหรับหนึ่งป
มาตรา 45 ในการที่พนักงานเจาหนาที่ตองออกไปตรวจสอบหรือกําหนดทีต่ ั้งเครื่องมือประจําที่ใหแก
ผูขออนุญาตใชเครือ่ งมือใหผูขออนุญาตจัดหาพาหนะรับและสงพนักงานเจาหนาที่หรือออกคาใชจายใหแก
พนักงานเจาหนาที่เทาที่จําเปนและจายจริงตามแตผูขออนุญาตจะเลือก
มาตรา 46 ในกรณีที่เจาพนักงานผูม ีอํานาจออกประทานบัตรใบอนุญาตและอาชญาบัตรไมยอมออก
เอกสารเชนวานั้นใหบุคคลผูม ีสวนไดเสียอุทธรณไปยังรัฐมนตรีไดโดยยื่นอุทธรณตอเจาพนักงานเชนวานั้น
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่งคําอุทธรณนั้นใหเจาพนักงานเชนวานั้นเสนอรัฐมนตรีโดยมิชักชาคํา
วินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
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หมวด 4
สถิติการประมง
__________
มาตรา 47 ให รั ฐ มนตรี มี อํ านาจประกาศให ทํ าการเก็ บ สถิติก ารประมงในท อ งที่ ใดๆไดตามที่
เห็นสมควร
มาตรา 48 เมื่อไดมีประกาศตามความในมาตรา 47 แลวอธิบดีอาจขอใหผูหนึ่งผูใดที่มีอาชีพเกี่ยวกับ
สัตวน้ําสงรายการขอความจํานวนเกี่ยวกับสถิตินั้นได
มาตรา 49 คําขอของอธิบดีนั้นใหทําเปนหนังสือระบุชื่อเจาของกิจการผูจัดการหรือผูแทนและให
กําหนดเวลาสถานที่และวิธีการยื่น
มาตรา 50 บุคคลซึ่งไดรับคําขอตามมาตรา 48 ตองกรอกคําตอบลงในแบบพิมพแสดงรายการ
ขอความจํานวนตามที่รูเห็นพรอมทั้งลงชื่อกํากับและจัดการยื่นตามกําหนดเวลาณสถานที่และตามวิธีการที่
กําหนดในคําขอ
มาตรา 51 ถามีความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการใหพนักงานเจาหนาทีซ่ ึ่งไดรบั แตงตั้งจาก
รัฐมนตรีเพื่อการนี้มอี ํานาจเขาในสถานที่ทําการของผูรบั คําขอในเวลาตั้งแตพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก
เพื่อทําการตรวจสอบจดขอความจํานวนเกี่ยวกับสถิติการประมงและใหเปนหนาที่ของผูรบั คําขอหรือผูแทน
ตอบคําถามอํานวยความสะดวกและชวยเหลือพนักงานเจาหนาที่ในการนี้

หมวด 5
การควบคุม
________
มาตรา 52 โดยอนุมัติรัฐมนตรีใหคณะกรมการจังหวัดมีอํานาจประกาศหามมิใหบุคคลอื่นนอกจาก
ผูรับอนุญาตเขาไปในที่จับสัตวน้ําแหงหนึ่งแหงใดเวนแตไดรับอนุญาตจากผูรับอนุญาตหรือพนักงานเจาหนาที่
กอน
มาตรา 53* หามมิใหบุคคลใดมีไวในครอบครองซึ่งสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําชนิดใดชนิดหนึ่ง
ตามที่ระบุไวในพระราชกฤษฎีกาหรือมีไวในครอบครองซึ่งสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําชนิดใดชนิดหนึ่งเกิน
จํานวนหรือ ปริ ม าณหรื อ เล็ ก กวาขนาดที่ ร ะบุ ไวในพระราชกฤษฎีกาเวนแตจ ะไดรั บ อนุญ าตจากพนัก งาน
เจาหนาที่
ในกรณีที่สั ตวน้ําที่ ห ามบุคคลมี ไวในครอบครองเปนชนิดที่ อาจก อ ให เกิ ดอันตรายตอ รางกายหรื อ
ทรัพยสินของบุคคลหรือสาธารณชนใหกําหนดลักษณะของสัตวน้ํานั้นวาจะมีอันตรายอยางใดและกําหนดเวลา
สําหรับผูซึ่งมีสัตวน้ํานั้นในครอบครองอยูแลวสงมอบสัตวน้ํานั้นใหแกพนักงานเจาหนาที่ไวในพระราชกฤษฎีกา
ตามวรรคหนึ่งดวย
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหเปนตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
บุคคลใดมีไวในครอบครองซึ่งสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําในวันที่พระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
วรรคหนึ่งใชบังคับถาประสงคจะมีไวในครอบครองซึ่งสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํานั้นตอไปตองยื่นคําขอ

๖๖
อนุญาตตามวรรคสามภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกลาวใชบังคับเวนแตในกรณี
สัตวน้ําตามวรรคสองจะขออนุญาตหรืออนุญาตมิไดและในระหวางเวลาที่กําหนดไวสําหรับการขออนุญาต
จนถึงวันที่ไดรับคําสั่งไมอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่มิใหนํามาตรา 67 ทวิมาใชบังคับ
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสี่ยื่นคําขออนุญาตแลวแตไมไดรับอนุญาตอธิบดีมีอํานาจสั่งใหบุคคลดังกลาว
สงมอบสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํานั้นตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเจ็ดวันนับแตวันไดรับคําสั่ง
ในกรณีมีการสงมอบสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําตามวรรคสองหรือวรรคหาใหกรมประมงคิดราคา
สัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําดังกลาวตามสมควรแกผสู งมอบ
ความในวรรคหนึง่ วรรคสองวรรคสามวรรคสี่วรรคหาและวรรคหกมิใหใชบังคับแกสวนราชการรัฐวิสาหกิจ
หรือกิจการอื่นเฉพาะทีร่ ัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
*[มาตรา 53 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528]
มาตรา 54 หามมิใหนําสัตวน้ําชนิดหนึ่งชนิดใดตามทีร่ ะบุในพระราชกฤษฎีกาเขามาในราชอาณาจักร
โดยมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
มาตรา 55 หามมิใหบุคคลใดนําสัตวน้ําชนิดหนึ่งชนิดใดตามที่ระบุในพระราชกฤษฎีกาไปปลอยในที่
จับสัตวน้ําแหงหนึ่งแหงใดเวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
มาตรา 56 ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจที่จะเขาไปในที่จับสัตวน้ําแหงใดๆหรือเรือทําการประมง
ของบุคคลใดๆเพื่อตรวจการทําการประมงเครือ่ งมือทําการประมงสัตวน้ําหลักฐานบัญชีและเอกสารตางๆของ
ผูรบั อนุญาตไดทุกเมื่อผูร ับอนุญาตตองอํานวยความสะดวกและชี้แจงแกพนักงานเจาหนาที่ทกุ ประการ
มาตรา 57 เมื่อปรากฏวาบุคคลใดกระทําความผิดตอพระราชบัญญัตินหี้ รือมีเหตุอันควรสงสัยวา
กระทําการเชนวานั้นใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับกุมผูนนั้ พรอมดวยเรือเครื่องมือทําการประมงสัตวน้ํา
และสิง่ อื่นๆที่ใชในการกระทําผิดเพือ่ ดําเนินการตามกฎหมาย
มาตรา 58 ใหขาหลวงประจําจังหวัดมีอํานาจออกคําสั่งใหผรู ับอนุญาตรื้อถอนเครื่องมือทําการประมง
สิ่ง ปลูก สรางหรื อ สิ่ง ใดๆในที่ จั บสั ตวน้ําซึ่ง ไดก ระทํ าโดยฝาฝ นพระราชบั ญ ญัตินี้หรื อ ซึ่ง ประทานบั ตรหรื อ
ใบอนุญาตไดสิ้นอายุแลวบรรดาที่เปนของผูรับอนุญาตคาใชจายในการรื้อถอนดังกลาวแลวใหผูรับอนุญาตเปน
ผูออก
มาตรา 59 ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจทําการรื้อถอนทําลายหรือยึดเครื่องมือซึ่งตั้งอยูในที่จับสัตว
น้ําโดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้และสิ่งตางๆซึ่งระบุไวในมาตรา 58 ในกรณีที่ผูรับคําสั่งไมไดรื้อถอนไปภายใน
เวลาอันสมควรคาใชจายในการรื้อถอนดังกลาวใหผูรับอนุญาตหรือผูฝาฝนเปนผูออก
มาตรา 60 การประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ถามิไดกําหนดวิธีการไวเปนพิเศษในพระราชบัญญัตินี้
แลวใหทําเปนหนังสือปดไว ณ ที่วาการอําเภอและศาลากลางจังหวัดประจําทองที่เปนเวลาไมนอยกวาสามสิบ
วัน

หมวด 6
บทกําหนดโทษ
_________
มาตรา 61* บุคคลใดฝาฝนมาตรา 11 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 วรรคสองมาตรา 23
มาตรา 31 มาตรา 34 หรือมาตรา 52 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาทหรือจําคุกไมเกินหนึง่ เดือนหรือ

๖๗
ทั้งปรับทั้งจํา
*[มาตรา 61 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528]
มาตรา 62* บุคคลใดฝาฝนมาตรา 9 มาตรา 13 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 21 มาตรา 22
มาตรา 30 มาตรา 54 หรือมาตรา 55 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึง่ หมื่นบาทหรือจําคุกไมเกินหกเดือนหรือ
ทั้งปรับทั้งจํา
*[มาตรา 62 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528]
มาตรา 62 ทวิ* บุคคลใดฝาฝนมาตรา 19 หรือมาตรา 20 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป
และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
*[มาตรา 62 ทวิแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528]
มาตรา 62 ตรี* บุคคลใดฝาฝนมาตรา 20 ทวิมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปและปรับไม
เกินหาพันบาท
*[มาตรา 62 ตรีเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496]
มาตรา 63 บุคคลใดไมปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 25 หรือมาตรา 26 มี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาทหรือจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา 64* บุคคลใดใชเครื่องมือทําการประมงซึ่งตองมีอาชญาบัตรตามพระราชบัญญัติโดยไมมี
อาชญาบัตรตามมาตรา 28 หรือมิไดเสียเงินอากรเพิ่มเติมตามมาตรา 29 ตองระวางโทษปรับสามเทาของเงิน
อากรและใหอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ที่อธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได
เมื่อผูกระทําความผิดไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสิบหาวันใหคดีนั้นเปนอันเลิกกัน
*[มาตรา 64 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528]
มาตรา 64 ทวิ* บุคคลใดไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามมาตรา 28 ทวิตองระวาง
โทษปรับไมเกินสองแสนบาทหรือจําคุกไมเกินหาปหรือทั้งปรับทั้งจํา
*[มาตรา 64 ทวิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528]
มาตรา 65* บุคคลใดฝาฝนประกาศของรัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัดซึ่งประกาศตามความใน
มาตรา 32 ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาทหรือจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือทั้งปรับทั้งจํา
*[มาตรา 65 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528]
มาตรา 66 ผูรับอนุญาตใดไมปฏิบัติตามที่บัญญัติไวในมาตรา 35 มีความผิดตองระวางโทษปรับไม
เกินหาสิบบาท
มาตรา 67 บุคคลซึ่งมีหนาที่ตองปฏิบัติการตามมาตรา 50 หรือมาตรา 51 หรือมาตรา 56 ละเลย
ไมปฏิบัติการเชนวานั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 67 ทวิ* บุคคลใดฝาฝนมาตรา 53 วรรคหนึ่งหรือวรรคหาตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่น
บาทหรือจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือทั้งปรับทั้งจํา
ถาหากปรากฏวาสัตวน้ํานั้นเปนสัตวชนิดที่อาจกอใหเกิดอันตรายตามมาตรา 53วรรคสองผูฝาฝนตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนสองหมื่นบาทหรือจําคุกไมเกินหกปหรือทั้งปรับทั้งจํา
*[มาตรา 67 ทวิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528]
มาตรา 68 ผูรับอนุญาตใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของขาหลวงประจําจังหวัดซึ่งสั่งตามมาตรา 58 มี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาทหรือจําคุกไมเกินหกเดือนหรือทั้งปรับทั้งจํา

๖๘
มาตรา 69* เครื่องมือทําการประมงเรือสัตวน้ําและสิ่งอื่นๆที่ใชในการกระทําความผิดหรือไดมาโดย
การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ศาลจะริบเสียก็ไดแตถาเปนการกระทําความผิดตามมาตรา 19 หรือ
มาตรา 20 ใหศาลริบสิ่งเชนวานั้นเสียทั้งสิ้น
*[มาตรา 69 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 105 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2515]
มาตรา 70 เครื่องมือทําการประมงที่ไดมปี ระกาศตามความในมาตรา 32 หามมิใหบุคคลใดใชโดย
เด็ดขาดนั้นถานํามาใชทําการประมงในที่จบั สัตวน้ําใหศาลริบเครื่องมือนั้นเสีย
มาตรา 71 ผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ตองจายเงินบําเหน็จแกผูนําจับตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกําหนดแตตองไมเกินสองพันบาทและตองชดใชเงินซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการไปตามมาตรา 59ใน
กรณีที่ศาลลงโทษผูก ระทําความผิดใหศาลพิพากษาใหผูกระทําความผิดชําระเงินดังกลาวแลวถาไมชําระให
จัดการตามมาตรา 18 แหงกฎหมายลักษณะอาญาโดยถือเสมือนวาเปนคาปรับ
มาตรา 72 บุคคลใดทําลายถอดถอนหรือทําใหโคมไฟเครื่องหมายหลักเขตแผนประกาศหรือสิ่งอื่นๆที่
พนักงานเจาหนาที่ไดทําไวในที่จับสัตวน้ําบุบสลายหรือเสียหายดวยประการใดๆมีความผิดตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึง่ พันบาทหรือจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือทัง้ ปรับทั้งจํา

๖๙

(สําเนาคูฉบับ)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง หามใหเครื่องมือทําการประมงบางชนิด ทําการประมงในที่จับสัตวน้ําประเภทที่สาธารณประโยชน
ในบริเวณแมน้ํา ลําคลอง หนอง บึง อางเก็บน้ํา และลําน้ําสาขา ทุกแหงทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.2554
----------------------ดวยกระทรวงเกษตรและสหกรณพจิ ารณาแลวเห็นวา ไดมีการนําเครื่องมือทําการประมง
ขนาดใหญและเครื่องมือซึ่งสามารถจับสัตวน้ําไดมากไปใชทาํ การประมงในที่จบั สัตวน้ําบริเวณแมน้ํา ลําคลอง
หนอง บึง อางเก็บน้ํา และลําน้ําสาขาของทีจ่ ับสัตวน้ําตางๆ ดังกลาว รวมทั้งในบริเวณทีจ่ ับสัตวน้ําในนานน้ํา
จืดที่มีชื่อเรียกอยางอื่นดวย และเปนการทําลายพันธุส ัตวน้ําอยางรายแรง ซึง่ มาตรการในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงในแหลงน้ําจืดที่กําหนดไวยังไมสามรถใชบงั คับไดอยางมีประสิทธิภาพและพบปญหาในการ
ปฎิบัติประกอบกับในบางทองทีม่ ีการเรียกชื่อแหลงน้ําแตกตางกันทําใหเกิดขอโตแยงอยูเปนประจํา รวมทั้งใน
ปจจุบันไดมีการดัดแปลงเครื่องมือทําการประมงใหมีประสิทธิภาพในการจับสัตวน้ํามากขึ้น และไดนํามาใชทํา
การประมงในนานน้ําจืดดวย ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันมิใหทรัพยากรสัตวน้ําตามธรรมชาติถูกจับและถูกทําลาย
มากเกินสมควรและเพื่อใหสามารถใชทรัพยากรสัตวน้ําไดอยางยั่งยืนสืบไป จึงเห็นสมควรหามใชเครื่องมือทํา
การประมงบางชนิดทําการประมงในทีจ่ ับสัตวน้ําดังกลาว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32(2) และ (4)แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490
อันเปนพระราชบัญญัติที่มบี ทบัญญัตบิ างประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงออกประกาศดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงเกษตร เรื่อง หามมิใหใชอวนและเครื่องมือบางชนิดทําการ
ประมงในลําคลอง ลําธาร ลําหวย ลํากระโดง ลําราง และลําคูหรือบอหลา ซึ่งเปนที่จบั สัตวน้ําประเภทที่
สาธารณประโยชน ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2505
(2) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หามใชอวนทุกชนิดหรือเครื่องมือ
ที่มีลกั ษณะและวิธีการใชคลายคลึงกันทําการประมงในหนอง บึง และอางเก็บน้ําทุกแหงทั่วราชอาณาจักร
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2521 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2521
(3) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หามใชเครื่องมือบางชนิดทําการ
ประมงในแหลงน้ํา ลําคลอง หนอง บึง และอางเก็บน้ํา(ฉบับที่1)พ.ศ. 2521 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2521
ขอ 2 หามใชเครื่องมือทําการประมงประเภทอวนลาก อวนรุน ละวะ ชิบ รุนกุง รุนเคย หรือ
อวนถุงทุกชนิด เครื่องมือคราดหอย เครื่องมือชอนทุกชนิด ที่ใชประกอบกับเรือยนตทําการประมงในทีจ่ ับสัตว
น้ําประเภททีส่ าธารณประโยชนบริเวณแมน้ํา ลําคลอง หนอง บึง อางเก็บน้ํา หรือลําน้ําสาขาของที่จบั สัตวน้ํา

๗๐

ดังกลาว หรือบริเวณทีจ่ ับสัตวน้ําประเภททีส่ าธารณประโยชนในนานน้ําจืดซึ่งเรียกชื่ออยางอื่นทุกแหงทั่ว
ราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด
ขอ 3 หามใชเครื่องมือทําการประมงประเภทอวนลอมจับทุกขนาด อวนหรือขายซึ่งทําการ
ประมงโดยวิธีลอมและลาก อวนทับตลิ่งทุกขนาด อวนหรือขายซึ่งใชประกอบกับเครื่องมือกระทุงน้ํา ทําการ
ประมงในทีจ่ ับสัตวน้ําประเภททีส่ าธารณประโยชนบริเวณแมน้ํา ลําคลอง หนอง บึง อางเก็บน้ํา หรือลําน้ํา
สาขาของทีจ่ ับสัตวน้ําดังกลาว หรือบริเวณทีจ่ ับสัตวน้ําประเภทที่สาธารณประโยชนในนานน้ําจืดซึ่งเรียกชื่อ
อยางอื่นทุกแหงทั่วราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด
ขอ 4 ประกาศฉบับนี้มิใหใชบังคับแกการทําการประมงเพื่อการศึกษา วิจัย หรือทดลองทาง
วิชาการ ซึ่งไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมประมง
ขอ 5 ประกาศฉบับนี้ใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวัน นับแตวันปดประกาศตาม
ความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

(นายธีระ วงศสมุทร)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

๗๑

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง กําหนดฤดูปลามีไขและกําหนดชนิด ขนาด และวิธีใชเครื่องมือทําการประมง
----------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 (1) (2) (4) (5) และ (6) แหงพระราชบัญญัติการ
ประมง พ.ศ. 2490 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรไดพจิ ารณาเห็นสมควรกําหนดฤดูปลาน้ําจืดมีไขและ
กําหนดชนิด ขนาด และวิธีใชเครื่องมือทําการประมงเสียใหม เพื่อสงวนพันธุสัตวน้ําจืดทีก่ ําลังมีไขและวางไข
เลี้ยงลูกมิใหลูกถูกทําลายเกินสมควร จึงประกาศกําหนดไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ฤดูปลามีไขในนานน้ําจืดในทองที่ทุกจังหวัด ใหมีกําหนดตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม
ถึงวันที่ 15 กันยายน ของทุกป
ขอ 2. ในฤดูปลามีไขตามขอ 1. หามมิใหผูใดทําการประมงดวยเครื่องมือทําการประมง หรือ
ดวยวิธีใดๆ ในที่จับสัตวน้ําจืดในทองที่ทุกจังหวัดโดยเด็ดขาด เวนแต
(ก) ทําการประมงในที่ จับ สั ตวน้ําดวยเครื่ องมื อ ทําการประมงตามชนิด ขนาด และวิธี
ดังตอไปนี้
1. เบ็ดทุกชนิด เวนแตเบ็ดราว
2. ตะแกรง สวิง ชอน ยอ และชนาง ซึ่งมีขนาดปากกวางไมเกิน 2 เมตร
3. ไซ ตุม อีจู ลน โปง และโทง
เครื่องมือดังกลางใน 2. หามมิใหทําการประมงดวยวิธีประดาตั้งแตสามเครื่องมือขี้นไป
4. ทําการประมงในบอเลี้ยงสัตวน้ํา
(ข) ทํ าการประมงเพื่ อ ประโยชนในทางวิชาการ หรื อ รวบรวมลู กสั ตวน้ําในวัยอ อนเพื่ อ
วัตถุประสงคในการเพาะเลี้ยง โดยไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงเปนหนังสือ
ทั้งนี้ ใหใชประกาศนี้เมือ่ พนกําหนดสามสิบวันนับแตวันปดประกาศตามความในมาตรา 60 แหง
พระราชบัญญัตกิ ารประมง พ.ศ. 2490 เปนตนไป และเมื่อประกาศฉบับนี้มผี ลบังคับใชแลว ใหยกเลิก
ประกาศกระทรวงเกษตรเรื่อง กําหนดฤดูปลามีไขและกําหนดชนิดและวิธีใชเครื่องมือทําการประมง ลงวันที่
27 เมษายน 2502 เสีย
ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2507
(ลงนาม) พลเอก สุรจิต จารุเศรนี
(สุรจิต จารุเศรนี)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร

๗๒

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรือ่ ง หามมิใหใชเครื่องมืออวนรังและเฝอกรังทําการประมง
----------------------ดวยกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาเห็นวาเครื่องมืออวนรังและเฝอกรังที่ใชทําการ
ประมงในปจจุบนั เปนเครือ่ งมือทําลายพันธุสัตวน้ําวัยออนอยางรายแรง จึงเห็นสมควรประกาศหามใชเครื่องมือ
อวนรังและเฝอกรังในนานน้ําจืดและนานน้ําเค็มโดยเด็ดขาด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 (2) และ (4) แหง พระราชบัญญั ติก ารประมง พ.ศ.
2490 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงประกาศหามไวดังตอไปนี้
ขอ 1. หามมิใหผูใดทําการประมงดวยเครื่องมืออวนรังและเฝอกรังในเขตน้ําจืดและนานน้ํา
เค็มทั่วราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด เวนแตการกระทําของพนักงานเจาหนาที่เพื่อประโยชนในทางวิชาการ และ
ไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงเปนหนังสือ
ขอ 2. ใหยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตราธิราช เรื่อง กําหนดขนาดชองตาเครื่องมืออวนรังและ
เฝอกรังซึ่งประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2494 และขอความในประกาศอื่นซึ่งขัดแยงกับประกาศฉบับ
นี้ ตั้งแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ทั้งนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2518 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2517

(ลงนาม) เถลิง ธํารงนาวาสวัสดิ์
(นายเถลิง ธํารงนาวาสวัสดิ์)
รัฐมนตรีชวยวาการ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

๗๓

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง หามใชเครือ่ งมือโพงพาง รั้วไซมาน หรือกั้นซูร ั้วไซมาน ลี่ หรือเครือ่ งมือ
ที่มีลักษณะและวิธกี ารใชคลายคลึงกัน ทําการประมง
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2521)
----------------------โดยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาเห็นวา ในปจจุบันยังมีผูนําเครื่องมือโพงพาง
รั้วไซมานหรือกั้นซูรั้วไซมาน เครื่องมือลี่ หรือเครื่องมือที่มีลักษณะและวิธีคลายคลึงกันกับเครื่องมือดังกลาวทํา
การประมงในแมน้ําลําคลอง หนองบึง รวมทั้งในอาวทะเล โดยมิไดรับอนุญาตจํานวนมาก อันเปนการทําลาย
พันธุสัตวน้ําอยางรุนแรง กีดขวางการสัญจรทางน้ํา และทําใหรองน้ําทางเดินเรือตื้นเขิน เพื่อปองกันมิใหเกิด
กรณีดังกลาวและเพื่อใหประชาชนไดใชทรัพยากรสัตวน้ําโดยทั่วกันและยั่งยืนถาวรตลอดไป
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 32 (2) แห ง พระราชบั ญ ญัติก ารประมง พ.ศ. 2490
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกประกาศไวดังตอไปนี้
1. หามมิให ผูหนึ่ง ผูใดใชเครื่อ งมือโพงพาง รั้วไซมานหรือกั้ นซูรั้วไซมาน เครื่ องมือ ลี่ หรื อ
เครื่องมือที่มีลักษณะและวิธีการคลายคลึงกันทําการประมงในที่จับสัตวน้ําทุกแหงทั่วราชอาณาจักร
2. ประกาศฉบับนี้มิใหใชบังคับแกผูทําการประมง ซึ่งไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
3. ประกาศฉบับนี้มิใหใชบังคับแกการกระทําของพนักงานเจาหนาที่เพื่อการทดลองคนควา
ในทางวิชาการซึ่งไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมประมง
ประกาศฉบับ นี้ให ใชบัง คับ เมื่ อ พนกํ าหนดสามสิ บ วัน นับ แตวันป ดประกาศตามความใน
มาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2521

(ลงนาม)

ป.กรรณสูต
(นายปรีดา กรรณสูต)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

๗๔

ประกาศกระทรวงเกษตราธิการ
เรื่อง หามมิใหทําการประมงเตาทะเลและกระทะเลทุกชนิด
รวมทั้งไขของสัตวน้ําดังกลาวแลว
----------------------อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 32 (7) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประมง พ.ศ. 2490
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศใหทราบทั่วกันวา
ขอ 1. หามมิใหบุคคลใด จับ ตัก ลอ ทําอันตราย หรือฆา เตาทะเล และกระทะเล ทุกชนิดโดย
เด็ดขาดแมเตาหรือกระนั้นจะติดหรือถูกจับขึ้นมาดวยเครื่องมือใดๆ ก็ตามใหปลอยลงทะเลไปทันที
ขอ 2. หามมิใหบุคคลใดเก็บ หรือทําอันตรายไขเตาและไขกระทะเลทุกชนิด ในหาดทุกแหง เวน
แตผูที่ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 14 เมษายน 2490
ประกาศ ณ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2490
(ลงนาม)

จรูญ สืบแสง

(นายจรูญ สืบแสง)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตราธิการ

๗๕

ประกาศกระทรวงเกษตร
เรื่อง กําหนดเขตหามใชเครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใชกบั เรือยนตทําการประมง
----------------------เนื่องจากชายฝงทะเล เปนแหลงอาศัยเลี้ยงตัวของสัตวน้ําในวัยออน และเปนแหลงวางไขของ
สัตวน้ํา ชาวประมงไดอาศัยเครื่องมือเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใชแรงคนและเครื่องมือประจําที่ทําการประมง
ประกอบอาชีพกันมาชานานบัดนี้ปรากฏวา ไดมีผูนําเครื่องมืออวนลากชนิดมีถุงซึ่งใชเรือยนตเขาไปทําการ
ประมงเปนจํานวนมาก ทําใหสัตวน้ําในวัยออนซึ่งสวนมากเปนสัตวน้ําที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ และไขของสัตว
น้ําในบริ เวณน้ําตื้นชายฝง ถูก จับ และถูกทํ าลายเป นจํ านวนมาก นอกจากนั้นยัง ปรากฏวาผู ใชเรื ออวนลาก
เหลานั้นรุกล้ําเขาไปทําการประมงในบริเวณที่ตั้งเครื่องมือประจําที่ของชาวประมงอื่นๆ ทําความเสียหายใหแก
ผูรับอนุญาตเครื่องมือประจําที่ และกอใหเกิดการทะเลาะวิวาทระหวางชาวประมงดวยกันอยูเสมอ ดังนั้น เพื่อ
สงวนพันธุสัตวน้ําในวัยออนและไขของสัตวน้ํามิใหถูกจับและถูกทําลายมากเกินควร และเพื่อระงับกรณีพิพาท
ระหวางชาวประมงดวยกัน กระทรวงเกษตรจึงเห็นสมควรกําหนดเขตหามใชเครื่องมืออวนลากซึ่งใชกับเรือ
ยนต ทําการประมงในบริเวณน้ําตื้นชายฝงทะเล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 (2) และ (4) แหง พระราชบัญญั ติก ารประมง พ.ศ.
2490 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร จึงประกาศกําหนดดังตอไปนี้
ขอ 1. หามมิใหผูหนึ่ง ผูใดใชเครื่องมืออวนลากชนิดมีถุง และเครื่องมืออวนรุน ละวะ ชิบ หรือรุ น
กุงรุ นเคย หรือ อวนถุงทุกชนิด และทุกขนาด ที่ใชเ รือ ยนตทุกชนิด ทําการประมง ไมวาวิธีใดๆ ภายในเขตระยะ
3,000 เมตร(75 เสน) นับจากขอบน้ําตามชายฝงขณะทําการประมง และภายในรัศมี 400 เมตร (10 เสน)
นับออกไปจากอาณาเขตที่ตั้งเครือ่ งมือประจําที่ทุกชนิด ที่ไดรับอนุญาตทําการประมงในทะเลหรืออาวในทองที่
จังหวัดชายทะเลทุกจังหวัดโดยเด็ดขาดเวนแตการกระทําของพนักงานเจาหนาที่เพื่อประโยชนในทางวิชาการ
และไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงเปนหนังสือ
ขอ 2. ใหยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตร เรื่อง กําหนดเขตหามใชเครื่องมืออวนลากและ
อวนรุนทําการประมงซึ่งประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2507 และประกาศผูวาราชการจังหวัด โดยอนุมัติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรซึ่งขัดแยงกับประกาศนี้ ตั้งแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 3. ใหใชประกาศนี้เมื่อพนกําหนด 30 วัน นับแตวันปดประกาศตามความในมาตรา 60
แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2515
(ลงนาม)

ป. กรรณสูต
(นายปรีดา กรรณสูต)
ปลัดกระทรวงเกษตร
ผูใชอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร

๗๖

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง กําหนดเขตหามใชเครื่องมือคราดที่ใชกบั เรือยนตทําการประมงหอยชนิดสองฝา
----------------------ดวยปรากฏวามีผูใชเครือ่ งมือคราดประกอบดวยเรือยนตทําการประมงหอยชนิดสองฝาหลาย
ชนิด เปนการทําลายพันธุสัตวน้ําประเภทนีเ้ กินสมควร กระทรวงเกษตรและสหกรณเห็นสมควรกําหนด
มาตรการคุม ครองการปองกันเพือ่ ใหประชาชนไดใชทรัพยากรดังกลาวยั่งยืนถาวรตลอดไป
ฉะนั้น อาศัย อํ านาจตามความในมาตรา 32 (2) และ (4) แหงพระราชบัญ ญั ติก ารประมง พ.ศ.
2490รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกาศหามมิใหผูใดใชเครื่องมือคราดหอยหรือเครื่องมือ
อื่นที่มีลักษณะหรือวิธีการคลายคลึงกันทุกชนิดและทุกขนาดที่ใชกับเรือยนตทุกชนิด ทําการประมงไมวาดวยวิธี
ใดๆ ภายในเขตระยะ 3,000 เมตร นับจากขอบน้ําตามแนวชายฝงทะเลขณะทําการประมงในทองที่จังหวัด
ชายทะเลทุกจังหวัดโดยเด็ดขาด เวนแตการกระทําของพนักงานเจาหนาที่เพื่อประโยชนในทางวิชาการและ
ไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงเปนหนังสือ
ทั้งนี้ ใหใชประกาศนีเ้ มื่อพนกําหนดสามสิบวัน นับแตวันปดประกาศตามความในมาตรา 60
แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2517
(ลงนาม) จักรพันธุเพ็ญศิริ จักรพันธุ
(หมอมเจา จักรพันธุเพ็ญศิริ จักรพันธุ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

๗๗

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง กําหนดใหใชเครือ่ งมืออวนลากหรืออวนรุนที่ใชประกอบกับเรือยนตทําการประมง
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2523)
----------------------โดยที่ในปจจุบันนี้ ปรากฏวา เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใชประกอบกับเรือยนตทําการประมงใน
ทะเลบริเวณอาวไทย และทะเลดานมหาสมุทรอินเดียมีจํานวนมากเกินสมควร ไมสมดุลกับปริมาณสัตวน้ําที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติอันเปนเหตุทําใหสัตวน้ําลดจํานวนลงเปนลําดับ หากปลอยละเลยไวโดยไมมีการควบคุม
ปองกัน จะเปนการทําลายทรัพยากรสัตวน้ําและเศรษฐกิจการประมงของประเทศ สมควรควบคุมใหปริมาณ
การจับสัตวน้ําดวยเครื่องมืออวนลากและอวนรุนอยูในระดับที่จะใหผลทางเศรษฐกิจอยางเต็มที่
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 31(1) และ (2) แหง พระราชบั ญ ญั ติก ารประมง พ.ศ. 2490
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ใหใชเครื่องมืออวนลากและอวนรุนทีใ่ ชประกอบกับเรือยนตทําการประมงตามขนาด ชนิด และ
จํานวนที่ไดรับอนุญาตเทานั้น
ขอ 2. เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใชประกอบกับเรือยนตที่อนุญาตทําการประมง ตองมีจํานวน
ตามที่อธิบดีกรมประมงกําหนด
ขอ 3. ประกาศฉบับนี้มิใหใชบังคับในการใชเครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใชประกอบกับเรือยนตทํา
การประมงของพนักงานเจาหนาที่เพื่อการทดลองและคันควาในทางวิชาการ ซึ่งไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
อธิบดีกรมประมง
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวัน นับแตวันปดประกาศตามความในมาตรา 60
แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2523
(ลงนาม)

กฤช สังขทรัพย

(พันตํารวจเอก กฤช สังขทรัพย)
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

๗๘

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง กําหนดหามใชอวนหรือเครื่องมือชนิดหนึ่งชนิดใด
สําหรับทําการประมงหมึกโดยใชไฟฟาลอ
----------------------ดวยกระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิ จารณาเห็นวา ในปจจุ บันชาวประมงใหเ รือประมงบางชนิด
ดัดแปลงมาเปนเรือปนไฟสําหรับลอหมึก โดยใชอวนหรือยอที่มีขนาดตาเล็กมากทําการประมงหมึกที่มีขนาด
เล็กและยังใชประโยชนไดไมเต็ม ที่เปนจํ านวนมาก ซึ่ งเปนการทําลายทรั พยากรสัตวน้ําโดยไมสมควร หาก
ปลอยใหสถานการณเปนเชนนี้ตอไปอาจทําใหหมึกมีปริมาณลดนอยลงจนถึงกับสูญพันธุได กระทรวงเกษตร
และสหกรณจึงเห็นสมควรอนุรักษพันธุหมึกไว
ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 32 (1) และ (4) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประมง
พ.ศ. 2490 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงประกาศกําหนดดังนี้
1. หามมิใหผูหนึ่งผูใดใชเครื่องมืออวนหรือเครื่องมือชนิดหนึ่งชนิดใดที่มีขนาดชองตาเล็กกวา 3.2 เซนติเมตร
โดยวัดจากจุดกึ่ง กลางเงื่อนถึงกึ่ง กลางเงื่อน เมื่อ ตาอวนเหยี ยดตรงประกอบใชกับเครื่องกําเนิ ดไฟฟา (เครื่องปนไฟ)
ทําการประมงหมึกในทะเลหรืออาวในทองที่จังหวัดชายทะเลทุกจังหวัดโดยเด็ดขาด เวนแตการกระทําของ
พนักงานเจาหนาที่เพื่อประโยชนทางวิชาการและไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงเปนหนังสือ
2. ใหใชประกาศนี้เมื่อพนกําหนดสามสิบวัน นับตั้งแตวันปดประกาศตามความในมาตรา 60 แหง
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2524
(ลงนาม)

ณรงค วงศวรรณ
(นายณรงค วงศวรรณ)
รัฐมนตรีชวยวาการฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

๗๙

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง กําหนดหามใชเครือ่ งมือที่ใชสําหรับดูดแร หรือเครื่องมือที่มีลักษณะหรือ
วิธีการใชคลายคลึงกันทําการประมง
----------------------ดวยปรากฏวาในปจจุบันนี้ไดมีชาวประมง นําเครือ่ งมือสําหรับดูดแรในทะเลมาดัดแปลงเปนเครื่องมือ
ทําการประมงดวยวิธีการดูดหรือสูบสัตวน้ําชนิดตางๆ ซึ่งอาศัยอยูใ นน้ําและตามผิวดินพื้นทีท่ องทะเลขึ้นมาใช
ประโยชน การทําการประมง ดวยวิธีนี้นับเปนการทําลายพันธุสัตวน้ําอยางรายแรง ทั้งนี้ เพราะนอกจากสัตว
น้ําจําพวกหอยที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจจะถูกดูดขึ้นมาจนหมดสิ้นและไมมีเหลือไวสําหรับแพรพันธุแลว พวกสัตว
น้ําวัยออนชนิดอื่นๆ และไขของสัตวน้ําบางชนิดตลอดจนอาหารสัตวน้ําที่มีอยูตามผิวพื้นดินใตทะเลและโคลน
ตมก็ถูกดูดและสูบขึ้นมาดวย อันจะกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมที่สัตวน้ําอาศัยอยูและสิ่งที่เปนอาหาร
ของสัตวน้ําซึ่งอาจมีผลทําใหสัตวน้ําตองขาดแคลนอาหารดวย หากปลอยใหมกี ารทําการประมงดวยวิธีนี้ตอไป
แลว ก็นับวาจะกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยากรสัตวน้ําอยางรายแรง กระทรวงเกษตรและสหกรณจงึ
เห็นสมควรกําหนดมาตรการคุมครองปองกัน เพื่อใหมที รัพยากรสัตวน้ําไวสําหรับประชาชนไดใชประโยชนโดย
ทั่งถึงกันและยั่งยืนถาวรตลอดไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 (2) และ แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกาศหามมิใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดใชเครื่องมือที่ใชสําหรับดูดแร หรือ
เครือ่ งมือที่มีลกั ษณะ หรือวิธีการใชคลายคลึงกันทําการประมงโดยเด็ดขาด เวนแตการกระทําของพนักงาน
เจาหนาที่เพือ่ ประโยชนทางวิชาการและไดรบั อนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมประมง
ทั้งนี้ ใหใชประกาศนี้เมื่อพนกําหนดสามสิบวัน
แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490

นับแตวันปดประกาศตามความในมาตรา

ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2525
(ลงนาม) บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ
(นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ)
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฎิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

60

๘๐

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง หามทําการประมงปูมีไขนอกกระดอง
----------------------ดวยกระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาเห็นวา ปูที่อาศัยอยูในทะเลเปนสัตวน้ําที่มีคุณคาทาง
เศรษฐกิจ เนื้อมีรสดี เปนที่นิยมบริโภคภายในประเทศและยังสงเปนสินคาออกไปจําหนายตางประเทศอีกดวย
จากการศึกษาทางวิชาการพบวาในระยะที่แมปูมีไขนอกกระดอง หากปลอยไวอีกระยะหนึ่งแมปูแตละตัวก็จะ
ใหกําเนิดลูกปูไดเปนจํานวนมากการจับปูไขนอกกระดอง ภายในฤดูวางไขเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคมของทุกป
จึงเปนการทําลายพันธุปูอยางรายแรง สมควรวางมาตรการในการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําประเภทปูทอี่ าศัย
อยูในทะเล ใหคงความอุดมสมบูรณตลอดไป โดยการควบคุมมิใหทําการประมงปูขณะมีไขนอกกระดองภายใน
ระยะเวลาดังกลาว ทั้งนี้เพือ่ ใหโอกาสแมปูไดแพรขยายพันธุก อนที่จะถูกจับขึ้นมาเพือ่ บริโภคหรือจําหนาย
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 32 (7) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประมง พ.ศ. 2490
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกประกาศไวดังตอไปนี้
1. ภายในระยะเวลาเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ของทุกป หามมิใหบุคคลใดทําการประมงปูใน
ทะเลไมวาดวยวิธีใดแกปูที่มีไขนอกกระดอง ซึ่งมีชื่อดังตอไปนี้
1. ปูทะเล Scylla serrata(Forskal)
2. ปูมา Portunuspelagicus(Linnaeus)
3. ปูลาย Charybdis ferriatus(Linnaeus)
2. ประกาศฉบับนี้มิใหใชบังคับแกการกระทําของพนักงานเจาหนาที่เพื่อการทดลองคนควาในทาง
วิชาการซึ่งไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมประมง
ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวัน นับแตวันปดประกาศตามความในมาตรา 60
แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2526
(ลงนาม) บรม ตันเถียร
(นายบรม ตันเถียร)
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฎิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง กําหนดหามทําการประมงหอยแครง
----------------------โดยที่เปนการสมควรอนุรักษพันธุหอยแครงเพื่อประโยชนในการเพาะเลี้ยง จึงสมควรกําหนดหามใช
เครื่องมือบางชนิดทําการประมงหอยแครง และกําหนดขนาดของหอยแครงที่หามทําการประมง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 (2) (6) และ (7) แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ใหประกาศฉบับ นี้มีผลใชบั งคับเมื่อพ นกําหนด 30 วัน นับแตวันปดประกาศตามความใน
มาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
ขอ 2. หามมิใหใชเครื่ องมื อทําการประมงชนิดหนึ่งชนิดใดที่ใชประกอบกับ เรือ กลทํ าการประมง
หอยแครงไมวากระทําโดยวิธีใด เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
ขอ 3. หามทําการประมงหอยแครงที่มีขนาดความยาวต่ํากวา 6 มิลลิเมตร (โดยวัดเปนเสนตรงจาก
สวนที่ยาวที่สุดของเปลือก)
ขอ 4. ประกาศฉบับนี้มิใหใชบังคับแกการทําการประมงเพื่อทดลองคนควาในทางวิชาการซึ่งกระทํา
โดยพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมประมง
ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคมพ.ศ. 2528
(ลงนาม) บรม ตันเถียร
(นายบรม ตันเถียร)
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฎิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง กําหนดขนาด ชนิดและจํานวนของเครือ่ งมือคราดหอย
ที่ใชประกอบกับเรือกลที่อนุญาตใหใชทําการประมง และ
กําหนดใหใชเครื่องมือคราดหอยที่ใชประกอบกับเรือกลที่มีขนาด ชนิดและ
จํานวนเกินกําหนดทําการประมงโดยเด็ดขาด
----------------------โดยที่ไดพิจารณาเห็นวา ปจจุบันชาวประมงไดใชเครื่องมือคราดหอยประกอบกับเรือกลทําการประมง
หอยลายขนาดเล็กขึ้นมาใชประโยชนเปนจํานวนมาก ซึ่งถาหากปลอยใหเหตุการณเปนอยูเ ชนนี้ตอไป นอกจาก
จะเปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติแลว ยังอาจทําใหหอยลายสูญพันธุได ดังนั้น เพื่อเปนการอนุรักษหอยลาย
มิใหถูกจับขึน้ มาใหประโยชนเกินสมควร และเพื่ออนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําดังกลาวใหมปี ริมาณเพียงพอตอการ
บริโภคของประชาชนอยางถาวรและตอเนือ่ งตลอดไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 (1) และ (2) แหงพระราชบัญญัตกิ ารประมง พ.ศ. 2490
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณจีงออกประกาศดังตอไปนี้
ขอ 1. ใหยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดขนาด ชนิดและจํานวนของ
เครื่องมือคราดหอยที่ใชประกอบกับเรือกลที่อนุญาตใหใชทําการประมง และกําหนดใหใชเครื่องมือคราดหอยที่
ใชประกอบกับเรือกลที่มีขนาด ชนิด และจํานวนเกินกําหนดทําการประมงโดยเด็ดขาด ลงวันที่ 23 เมษายน 2528
ขอ 2. เครื่องมือคราดหอยที่อนุญาตใหใชประกอบกับเรือกลทําการประมงหอยลายในทะเลจะตองมี
ขนาด ชนิด จํานวนและสวนประกอบ ดังตอไปนี้
(ก) ความกวางของปากเครื่องมือคราดหอยจะตองไมเกิน 3.5 เมตร
(ข) ความหางของชองที่คราดแตละชองตองไมนอ ยกวา 1.2 เซนติเมตร (โดยวัดจากดานใน
ของซี่คราดหนึ่งไปยังดานในของซี่คราดถัดไปที่อยูใกลทสี่ ุด)
(ค) ความยาวของเรือกลที่ใชประกอบกับเครื่องมือคราดหอยตองไมเกิน 18 เมตร (ความ
ยาวตลอดลํา คือ ความยาวทั้งหมดวัดสุดหัวสุดทาย)
(ง) จํานวนของเครื่องมือคราดหอยตองไมเกิน 3 อัน (หนวย) ตอเรือกล 1 ลํา
ขอ 3. หามมิใหใชเครื่องมือคราดหอยที่นอกเหนือไปจากที่ไดกําหนดไวในขอ 2. ทําการประมงหอยลาย
ในทะเลโดยเด็ดขาด
ขอ 4. ประกาศฉบับนี้มิใหใชบังคับแกการทําการประมงเพื่อทดลองคนควาในทางวิชาการและไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมประมง
ขอ 5. ใหประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวัน นับแตวันปดประกาศตามความใน
มาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2533
(ลงนาม) เจริญ คันธวงศ
(นายเจริญ คันธวงศ)
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฎิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง กําหนดหามทําการประมงปลาโลมา
----------------------ดวยในปจจุบันปรากฏวา ไดมีการจับปลาโลมาจากทะเลขึ้นมาเปนจํานวนมาก หากปลอยใหมกี ารจับ
โดยเสรีไมมีการควบคุม เกรงจะมีผลรายตอประชากรปลาโลมาได ซึ่งหากเกิดขึน้ แลวจะมีผลกระทบในทาง
จิตใจตอประชาชนและกลุมอนุรักษ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในตางประเทศซึง่ กําลังมีการรณรงคเพื่อพิทกั ษ
ปลาโลมากันอยางกวางขวาง ซึ่งจะสงผลรายตอเศรษฐกิจสงออกการประมงของประเทศไทย กระทรวงเกษตร
และสหกรณจึงเห็นสมควรกําหนดมาตาการหามทําการประมงปลาโลมา และกําหนดชนิด ขนาด และจํานวน
สูงสุดของสัตวน้ําที่อนุญาตใหทําการประมงทั้งนีเ้ พื่อเปนการปองกันมิใหสัตวน้ําดังกลาวสูญพันธุ และอนุรักษ
ใหคงอยูอยางยัง่ ยืนถาวรตลอดไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 (6) และ (7) แหงพระราชบัญญัตกิ ารประมง พ.ศ. 2490
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงประกาศกําหนด ดังนี้
1. หามมิใหผูหนึง่ ผูใดทําการประมงปลาโลมา ในทะเลทองที่จังหวัดชายทะเลทุกจังหวัดโดยเด็ดขาด
เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมประมงหรือพนักงานเจาหนาทีอ่ ธิบดีกรมประมงมอบหมาย
2. กําหนดชนิด ขนาด และจํานวนสูงสุดของสัตวน้ําที่อนุญาตใหทําการประมง ใหเปนไปตามที่อธิบดี
กรมประมงกําหนด
3. ใหใชประกาศฉบับนี้ เมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันปดประกาศตามความในมาตรา 60 แหง
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2533

(ลงนาม) เจริญ คันธวงศ
(นายเจริญ คันธวงศ)
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฎิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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เรื่อง กําหนดหามใชเครือ่ งมืออวนลอมจับที่มีขนาดชองตาเล็กกวา 2.5 เซนติเมตร
ทําการประมงในเวลากลางคืน
----------------------ดวยกระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาเห็นวา ในปจจุบันชาวประมงใชเครื่องมืออวนลอมจับที่มี
ขนาดชองตาเล็กกวา 2.5 เซนติเมตร ทําการประมงในเวลากลางคืน (ตัง้ แตพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้น)
เปนจํานวนมากทําใหสัตวน้ําที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจและยังเจริญเติบโตไมไดขนาดถูกจับขึน้ มาใชประโยชนใน
ลักษณะเปนการทําลายพันธุส ัตวน้ําอยางรายแรง หากปลอยใหเหตุการณเปนอยูอยางนี้ตอไปสัตวน้ําที่มีคุณคา
ทางเศรษฐกิจอาจจะสูญพันธุได จึงเห็นสมควรวางมาตรการในการอนุรักษสัตวน้ําที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจขนาด
เล็กเหลานี้ไวเพื่อใหสามารถใชประโยชนไดยั่งยืนถาวรตลอดไป
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 32 (1) และ (2) แห งพระราชบั ญญั ติการประมง พ.ศ. 2490
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกประกาศดังตอไปนี้
1. หามมิใหผหู นึ่งผูใดใชเครื่องมืออวนลอมจับทีม่ ีขนาดชองตาเล็กกวา 2.5 เซนติเมตร ทําการประมง
ในเวลากลางคืน (ตั้งแตพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้น) ในทะเลหรืออาวในทองที่จงั หวัดชายทะเลทุกจังหวัด
โดยเด็ดขาด เวนแตการกระทําของพนักงานเจาหนาทีเ่ พื่อประโยชนทางวิชาการ และไดรบั อนุญาตเปนหนังสือ
จากอธิบดีกรมประมง
2. ใหปดประกาศ ณ ที่วาการอําเภอและศาลากลางจังหวัดประจําทองที่เปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน
ตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
3. ใหประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2535 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534

(ลงนาม) อาชว เตาลานนท
(นายอาชว เตาลานนท)
รัฐมนตรีชวยวาการฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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เรื่อง กําหนดใหติดเครื่องมือแยกเตาทะเลในเครื่องมืออวนลากกุงทําการประมงในที่จับสัตวน้ํา
----------------------ดวยกระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาเห็นวา พื้นที่ทะเลบางสวนของฝงอาวไทยและฝงทะเลอันดามัน
เปนแหลงอาศัยเลี้ยงตัวเพื่อการเจริญเติบโตของเตาทะเล แตในปจจุบันปรากฏวาไดมีชาวประมงใชเครื่องมือ
อวนลากเขาไปทําการประมงเพื่อจับสัตวน้ําในบริเวณดังกลาวเปนจํานวนมากโดยเฉพาะเครื่องมืออวนลากกุง
ดังนั้น เพื่อคุมครองและปองกันมิใหเตาทะเลทุกชนิดสูญพันธุหรือถูกทําลายไปและใหคงมีอยูยั่งยืนถาวรตลอดไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 (1) (2) และ (4) รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณจึง
ประกาศกําหนด ดังนี้
ขอ 1. หามมิใหบุคคลใดใชเครื่องมืออวนลากกุงที่ใชประกอบกับเรือกลทุกชนิดทําการประมงในที่จบั
สัตวน้ําในทะเลหรืออาว ในทองทีจ่ ังหวัดชายทะเลทุกจังหวัดโดยเด็ดขาด เวนแตเปนการทําการประมงดวย
เครื่องมืออวนลากกุงที่ติดเครือ่ งมือแยกเตาทะเล หรือติดเครื่องมือที่มลี ักษณะและวิธีการใชคลายคลึง ตาม
รูปแบบตัวอยางแนบทายประกาศนี้
ขอ 2. ความในประกาศนี้มิ ให ใชบังคับแกก ารทํ าการประมงเพื่อ ประโยชนทางวิชาการ และไดรั บ
อนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมประมง
ขอ 3. ประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวัน นับแตวันปดประกาศตามความในมาตรา 60
แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2539
(ลงนาม) สุวิทย คุณกิตติ
(นายสุวิทย คุณกิตติ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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รูปแบบตัวอยางเครื่องมือแยกเตาทะเล
แนบทายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง กําหนดใหติดเครื่องมือแยกเตาทะเลในเครื่องมืออวนลากกุงทําการประมงในที่จับสัตวน้ํา
ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2539
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง หามใชเครือ่ งมือบางชนิดทําการประมงในที่จบั สัตวน้ําในพืน้ ที่ที่มีแหลงปะการัง
กองหินในทะเล หรือแหลงปะการังเทียม
----------------------โดยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาเห็นวา เครื่องมือทําการประมงประเภทอวนลอมปะการังหรือ
ลอมกองหินในทะเล หรือเครือ่ งมือที่ชาวประมงทั่วไปเรียกวา “อวนญี่ปุน” หรืออวนตอนปลา หรืออวนตอน
ปลาหลังกองหิน หรืออวนตอนปลากองหิน ทําการประมงโดยวิธีการวางอวนไวที่พื้นทะเลและวางอวนลอมแนว
ปะการังหรือลอมแนวกองหินใตน้ําหรือลอมแนวปะการังเทียมแลวใชคนเหยียบย่ําบนปะการังหรือแนวกองหิน
เพื่อไลตอนปลาที่หลบซอนอยูเ ขาสูถุงอวน ซึง่ การใชเครื่องมือทําการประมงในลักษณะดังกลาว นอกจากจะเปน
การทําลายพันธุสัตวน้ําแลว ยังเปนการทําลายปะการัง หรือกองหินในทะเล ซึ่งเปนแหลงอาศัยของสัตวน้ําไดรับ
ความเสียหายดวย จึงเห็นสมควรหามใชเครือ่ งมือดังกลาวทําการประมง เพื่อปองกันการทําลายพันธุส ัตวน้ํา
ปะการัง กองหินในทะเล และแหลงปะการังเทียม
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 32 (2) และ (4) แห งพระราชบั ญญั ติการประมง พ.ศ. 2490
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกประกาศดังตอไปนี้
ขอ 1. ใหยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดเขตหามใชเครื่องมืออวนบางชนิด
ทําการประมงในบริเวณพื้นที่ที่มีแหงปะการังหรือกองหินในทะเลหรืออาวในทองที่จังหวัดชายทะเลทุกจังหวัด
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2534
ขอ 2. หามมิใหบุคคลใดใชเครื่องมือทําการประมงประเภทอวนลอมที่เรียกโดยทั่วไปวา “อวนญี่ปุน”
หรืออวนตอนปลา หรืออวนตอนปลาหลังกองหิน หรืออวนตอนปลากองหิน ทําการประมงโดยวิธีการวางอวนไว
ที่พื้นทะเล และวางอวนลอมแนวปะการัง แนวกองหินในทะเล หรือแนวปะการังเทียม แลวใชคนเหยียบย่ําบน
ปะการัง แนวกองหิ น หรื อแนวปะการัง เที ยมเพื่ อไลตอนปลาเขาถุง อวน ในทะเลหรื ออ าวในทอ งที่ จัง หวัด
ชายทะเลทุกจังหวัดโดยเด็ดขาด
ขอ 3. ความในประกาศนี้มิให ใชบั งคับ แก ก ารทํ าการประมงเพื่ อประโยชนทางวิชาการและไดรั บ
อนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมประมง
ขอ 4. ประกาศฉบับนี้ มีผลใชบัง คับเมื่อพนกํ าหนดสามสิบวัน นับแต วันปด ประกาศตามความในมาตรา 60
แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2540
(ลงนาม) สําเภา ประจวบเหมาะ
(นายสําเภา ประจวบเหมาะ)
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฎิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง กําหนดขนาดชองตาอวนในการทําการประมงปลากะตัก
----------------------ดวยปจจุบัน มีผูใชอวนที่มีขนาดชองตาขนาดเล็ก ทําการประมงปลากะตั กจํานวนมาก สง ผลใหปลากะตัก มี
จํานวนลดนอยลง และปลาที่จับไดก็เปนลูกปลากะตัก (ปลาขาวสาร,ปลาสายไหม) และลูกปลาเศรษฐกิจอื่นๆ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลวเห็นวาควรมีการกําหนดขนาดของชองตาอวนที่ใชทําการประมงปลา
กะตัก เพื่อควบคุมมิใหลูกปลากะตักถูกจับมากเกินควร และเพื่อรักษาสภาพนิเวศวิทยาของทองทะเลใหอยูใน
ภาวะสมดุลตอไป
อาศัยอํานาจตามมาตรา 32 (2) แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 อันเปนพระราชบัญญัติ
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31
มาตรา 36 มาตรา 48 และมาตรา 50 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทํา
ไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกประกาศไว
ดงตอไปนี้
ขอ 1. หามบุคคลใดใชเครื่องมืออวนครอบ อวนชอนหรืออวนยก ที่ใชประกอบกับเครื่องกําเนิดไฟฟา
ทําการประมงปลากะตัก อวนลอมจับปลากะตักในเวลากลางคืน (เวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก)
ซึ่งมีขนาดชองตาอวนตั้งแต 0.6 เซนติเมตรลงมา ทําการประมงในทะเลบริเวณอาวไทย และทะเลอันดามันโดย
เด็ดขาด
ขอ 2. ประกาศฉบับนี้มิใหใชบังคับกับการใชเครื่องมืออวนครอบ อวนชอน หรืออวนยกที่ใชประกอบ
กับเครื่องกําเนิดไฟฟาทําการประมงปลากะตัก อวนลอมจับปลากะตักในเวลากลางวัน ของพนักงานเจาหนาที่
เพื่อการทดลองและคนควาในทางวิชาการ ซึ่งไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมประมง
ประกาศฉบับนี้ให ใชบังคับ เมื่อพนกํ าหนดสามสิบวัน นับแตวันปดประกาศตามความในมาตรา 60
แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2543
(ลงนาม) ปองพล อดิเรกสาร
(นายปองพล อดิเรกสาร)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง กําหนดใหใชเครือ่ งมือทําการประมงอยางหนึง่ อยางใดในที่จบั สัตวน้ํา
----------------------โดยที่ในปจจุบันนี้ ปรากฏวา มีผูใชเครือ่ งมืออวนครอบ อวนชอน หรืออวนยก ที่ใชประกอบกับเครื่อง
กําเนิดไฟฟาทําการประมงปลากะตัก อวนลอมจับปลากะตักในเวลากลางวัน (เวลาระหวางพระอาทิตยขี้นและ
พระอาทิตยตก) ทําการประมงในทะเลบริเวณอาวไทย และทะเลอันดามันจํานวนมากเกินสมควร เกินศักยการ
ผลิตตามธรรมชาติ เปนเหตุใหปลากะตักลดจํานวนลงเปนลําดับ หากไมมีการควบคุมโดยจํากัดจํานวนเครื่องมือ
ทําการประมงดังกลาว จะทําใหสัตวน้ําเศรษฐกิจชนิดอื่นตองลดนอยลงไปดวย สงผลกระทบตอผูป ระกอบ
อาชีพทําการประมงดวยเครือ่ งมือทําการประมงประเภทอื่น และเศรษฐกิจการประมงของประเทศโดยรวม
จึงสมควรควบคุมปริมาณการจับปลากะตัก
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 (1) แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 อันเปน
พระราชบัญญัติทมี่ ีบทบัญญัตบิ างประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบ
กับมาตรา 31 มาตรา 36 มาตรา 48 และมาตรา 50 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1. ใหใชเครื่องมืออวนครอบ อวนชอน หรืออวนยก ที่ใชประกอบกับเครื่องกําเนิดไฟฟาทําการ
ประมงปลากะตัก อวนล อมจับ ปลากะตักในเวลากลางวัน (เวลาระหวางพระอาทิต ยขี้นและพระอาทิตย ตก)
ทําการประมงในทะเลบริเวณอาวไทย และทะเลอันดามัน เฉพาะเพียงจํานวนเทาที่ไดรับใบสําคัญแสดงการ
จดทะเบี ยน ผูมีอ าชีพ ในการประมง การคาสินคาสัตวน้ํา ผลิ ตภัณฑสั ตวน้ํา และอุ ตสาหกรรมสัตวน้ํา จาก
พนักงานเจาหนาที่เทานั้น
ขอ 2. ประกาศฉบับนี้มิใหใชบังคับกับการใชเครื่องมืออวนครอบ อวนชอน หรืออวนยกที่ใชประกอบ
กับเครื่องกําเนิดไฟฟาทําการประมงปลากะตัก อวนลอมจับปลากะตักในเวลากลางวัน ของพนักงานเจาหนาที่
เพื่อการทดลองและคนควาในทางวิชาการ ซึ่งไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมประมง
ประกาศฉบับนี้ให ใชบังคับ เมื่อพนกํ าหนดสามสิบวัน นับแตวันปดประกาศตามความในมาตรา 60
แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2543
(ลงนาม) ปองพล อดิเรกสาร
(นายปองพล อดิเรกสาร)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง หามทําการประมงปลาฉลามวาฬ
----------------------ดวยกระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาเห็นวาในปจจุบันไดมีผูนําเครื่องมือประมงเขาไปจับและ
ทําอันตรายปลาฉลามวาฬ (whale shark : Rhinocodontypus) ซึ่งเปนสัตวน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
การทอ งเที่ย วโดยดึง ดูด นัก ทอ งเที่ย วใหเขามาดํ าน้ํ าดู ฉลามวาฬในบริเวณที่มีสัตวน้ําชนิ ดนี้ อยู อีก ทั้ง ปลาฉลามวาฬที่
พบในนานน้ําไทยมีจํานวนนอย เพื่อเปนการปองกันมิใหมีการทําอันตรายตอสัตวน้ําชนิดดังกลาว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 (7) แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงประกาศกําหนดดังตอไปนี้
ขอ 1. หามมิใหบุคคลใดจับ ดัก ลอ ทําอันตรายหรือฆาปลาฉลามวาฬ ในทะเลทองที่จังหวัดชายทะเล
ทุกจังหวัดโดยเด็ดขาด
ขอ 2. ความในประกาศนี้มิ ให ใชบังคับแกก ารทํ าการประมงเพื่อ ประโยชนทางวิชาการ และไดรั บ
อนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมประมง
ขอ 3. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใชเมื่อพนกําหนดสามสิบวัน นับแตวันปดประกาศตามมาตรา 60
แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2543

(ลงนาม) ปองพล อดิเรกสาร
(นายปองพล อดิเรกสาร)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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เรื่อง กําหนดขนาดชองตาอวนที่ใชประกอบกับเครื่องกําเนิดไฟฟาทําการประมง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
----------------------ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดขนาดชองตาอวนที่ใชประกอบกับเครื่อง
กําเนิดไฟฟาทําการประมง ลงวันที่ 15 มีนาคม 2539 กําหนดหามใชเครื่องมืออวน หรือเครื่องมือชนิดหนึง่
ชนิดใดที่มีขนาดชองตาเล็กกวา 2.5 เซนติเมตร โดยวัดจากจุดกึ่งกลางเงื่อนถึงกึง่ กลางเงื่อนเมื่อตาอวนเหยียด
ตรง ใชประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟา (เครือ่ งปน ไฟ) ทําการประมงในทะเลหรืออาวในทองที่จงั หวัดชายทะเลทุก
จังหวัดโดยเด็ดขาด ยกเวนเครื่องมืออวนครอบ อวนชอนหรืออวนยก ปลากะตัก ที่ใชประกอบกับเครือ่ งกําเนิด
ไฟฟาทําการประมงปลากะตัก แตจะหามใชประกอบกับเรือกลที่มีขนาดยาวเกิน 16 เมตร หามทําการประมงในเขต
3,000 เมตร นับจากขอบน้ําตามแนวชายฝง และไมทําการประมงในบริเวณอาวพังงานั้น
เนื่องจากมติของคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ ครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2543
กำหนดใหสามารถใชเครือ่ งมืออวนครอบ อวนชอนหรืออวนยก โดยใชเครื่องกําเนิดไฟฟาประกอบเรือกลที่มี
ขนาดความยาวเกิน 16 เมตร ทําการประมงปลากะตักได และในปจจุบันมีประกาศจังหวัดพังงา เรื่องกําหนด
หามใชเครื่องมืออวนที่ใชประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟาทําการประมงในทองที่จังหวัดพังงา ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2542
กําหนดใหยกเลิกความในขอ 3 แหงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดขนาดชองตาอวนที่ใชประกอบกับ
เครื่องกําเนิดไฟฟาทําการประมง ลงวันที่ 15 มีนาคม 2539 จึงเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมใหสอดคลองในคราวเดียวกัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 (1) และ (4) แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 อัน
เปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29
ประกอบกั บ มาตรา 31 มาตรา 36 มาตรา 48 และมาตรา 50 วรรคสอง ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ จึงออกประกาศกําหนด ดังนี้
ขอ 1. ใหยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดขนาดชองตาอวนที่ใชประกอบกับ
เครื่องกําเนิดไฟฟาทําการประมง ลงวันที่ 15 มีนาคม 2539
ขอ 2. หามบุคคลใดใชเครื่องมืออวน หรือเครื่องมือชนิดหนึ่งชนิดใดที่มีขนาดชองตาเล็กกวา 2.5 เซนติเมตร
โดยวัดจากจุดกึ่งกลางเงื่อนถึงกึ่งกลางเงื่อนเมื่อตาอวนเหยียดตรง ที่ใชประกอบกับเครื่องกําเนิดไฟฟา (เครื่อง
ปนไฟ) ทําการประมงในทะเลหรืออาว ในทองที่จังหวัดชายทะเลทุกจังหวัดโดยเด็ดขาด
ขอ 3. ความในขอ 2 แหงประกาศนี้มิใหใชบังคับแกการทําการประมงดวยเครื่องมืออวนครอบ อวน
ชอน หรืออวนยก ที่ใชประกอบกับเครื่องกําเนิดไฟฟาทําการประมงปลากะตัก แตทั้งนี้จะตองไมทําการประมง
ภายในเขต 3,000 เมตร นับจากขอบน้ําตามแนวชายฝงขณะทําการประมง (ไมรวมถึงเกาะ)
ขอ 4. ความในประกาศนี้มิ ใหใชบั งคับแก การทําการประมง เพื่อประโยชนท างวิชาการ และไดรั บ
อนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมประมง
ขอ 5. ประกาศฉบั บนี้มีผ ลใชบั งคับ เมื่ อพ นกํ าหนดสามสิบ วัน นับแตวันป ดประกาศตามความใน
มาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2543
(นายอนุรักษ จุรีมาศ)
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฎิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง กําหนดมิใหใชเครือ่ งมืออวนชอนหรืออวนยก อวนครอบปลากะตักซึ่งใชประกอบกับ
เครื่องกําเนิดไฟฟาในทองทะเลบางพื้นที่ และกําหนดขนาดชองตาอวนที่ใชประกอบ
เครื่องกําเนิดไฟฟาทําการประมงปลากะตัก พ.ศ. 2544
----------------------ตามที่ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรือ่ ง กําหนดขนาดชองตาอวนที่ใชประกอบกับเครือ่ ง
กําเนิดไฟฟาทําการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2543 หามบุคคลใดใชเครื่องมือ
อวน หรือเครือ่ งมือชนิดที่มีขนาดชองตาเล็กกวา 2.5 เซนติเมตร โดยวัดจากจุดกึ่งกลางเงือ่ นถึงกึ่งกลาง
เงื่อน เมือ่ ตาอวนเหยียดตรง ที่ใชประกอบเครือ่ งกําเนิดไฟฟา (เครื่องปนไฟ) ทําการประมงในทะเลหรืออาว
ในทองทีจ่ ังหวัดชายทะเลทุกจังหวัดโดยเด็ดขาด ยกเวนเครื่องมืออวนชอนหรืออวนยก อวนครอบ ที่ใช
ประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟา (เครื่องปนไฟ) ใหสามารถทําการประมงไดตามเงื่อนไขทีก่ ําหนดไว นั้น
เนื่องจากมติคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ ครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน
2542 กําหนดใหพื้นที่ทะเลหางจากฝง 3 ไมลทะเล เปนเขตหามทําการประมงปลากะตักโดยใชแสง
ประกอบเพื่ออนุรักษพื้นทีส่ ําหรับการทําการประมงของชาวประมงพื้นบาน และใหคณะกรรมการพิจารณา
แกไขปญหาความเดือดรอนของชาวประมง (พหุภาคี) ในจังหวัดชายทะเลแตละจังหวัด ยกเวนจังหวัดสงขลา
กําหนดใหพื้นที่ทะเลหางจากฝง ระหวาง 3 ถึง 5 ไมลทะเลเปนเขตกันชน (Buffer Zone) หามทําการ
ประมงปลากะตักโดยใชแสงไฟประกอบเชนกัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 (1) (2) (4) แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 อัน
เปนพระราชบัญญัตทิ ี่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29
ประกอบมาตรา 31 มาตรา 36 มาตรา 48 และมาตรา 50 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ออกประกาศไว ดังนี้
ขอ 1. ใหยกเลิก
(1) ประกาศจั งหวัดตรัง เรื่อ ง กําหนดห ามใชเครื่ องมือ อวนที่ใชป ระกอบเครื่องกํ าเนิด
ไฟฟาทําการประมงในทองที่จังหวัดตรัง ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2542
(2) ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง กําหนดหามใชเครื่องมืออวนที่ใชประกอบเครื่องกําเนิด
ไฟฟา ทําการประมงในทองที่จังหวัดพังงา ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2542
(3) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมิใหใชเครื่องมืออวนชอนหรืออวน
ยก อวนครอบปลากะตัก ซึ่ง ใชประกอบเครื่องกํ าเนิดไฟฟาในทองทะเลบางพื้นที่ ลงวันที่ 21 สิ งหาคม
2543
(4) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดขนาดชองตาอวนที่ใชประกอบกับ
เครื่องกําเนิดไฟฟาทําการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2543
ขอ 2. หามบุคคลใดใชเครื่องมืออวนหรือเครื่องมือชนิดหนึ่งชนิดใดที่มีขนาดชองตาเล็กกวา 2.5
เซนติเมตร โดยวัดจากจุดกึ่งกลางเงื่อนถึงกึ่งกลางเงื่อนเมื่อตาอวนเหยียดตรง ที่ใชประกอบเครื่องกําเนิด
ไฟฟา (เครื่องปนไฟ) ทําการประมงในทะเลหรืออาว ในทองที่จังหวัดชายทะเลทุกจังหวัดโดยเด็ดขาด

๙๓

เวนแตการทําการประมงปลากะตักดวยเครื่องมืออวนชอนหรืออวนยก อวนครอบ ที่ใชประกอบเครื่องกําเนิด
ไฟฟา (เครื่องปนไฟ)
ขอ 3. ใหบริเวณทะเลภายในแนวเขตที่ 1 เป นเขตอนุรักษ ตามจุดพิกั ดที่ปรากฏในแผนที่ และ
รายละเอียดจุดพิกัดแนบทายประกอบฉบับนี้ หามบุคคลใดใชเครื่องมืออวนประกอบกับเครื่องกําเนิดไฟฟา
(เครื่องปนไฟ) ทําการประมงปลากะตักในบริเวณพื้นที่ดังกลาวโดยเด็ดขาด
ขอ 4. ใหบริเวณทะเลภายในแนวเขตที่ 2 เปนเขตกันชน (Buffer Zone) ตามจุดพิกัดที่ปรากฏใน
แผนที่และรายละเอียดจุดพิกัดแนบทายประกาศฉบับนี้ หามบุคคลใดใชเครื่องมืออวนประกอบกับเครื่อง
กําเนิดไฟฟา (เครื่องปนไฟ) ทําการประมงปลากะตักในบริเวณพื้นที่ดังกลาวโดยเด็ดขาด
ขอ 5. ให บ ริ เ วณทะเลภายในแนวเขตที่ 3 เป นเขตห ามทํ าการประมงปลากะตัก โดยใชแสง
ประกอบไฟ ตามจุดพิกัดที่ปรากฏในแผนที่และรายละเอียดจุดพิกัดแนบทายประกาศฉบับนี้ หามบุคคลใด
ใหเครื่องมืออวนที่ใชประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟา (เครื่องปนไฟ) ทําการประมงปลากะตัก ในบริเวณพื้นที่
ดังกลาวโดยเด็ดขาด เวนแตการทําการประมงปลากะตักดวยเครื่องมืออวนชอนหรืออวนยกครอบ ที่ใช
ประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟา (เครื่องปนไฟ) และประกอบเรือกลที่มีขนาดความยาวตั้งแต 14 เมตรลงมา
ขอ 6. ประกาศฉบับนี้ มิใหใชบั งคับแก การทําการประมงเพื่อทดลองคนควาในทางวิชาการ ซึ่ ง
กระทําโดยพนักงานเจาหนาที่ และไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมประมง
ขอ 7. ใหประกาศฉบับนี้มีผลใหบังคับเพื่อพนกําหนดสามสิบวัน นับแตวันปดประกาศตามความใน
มาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
บรรดาประกาศตางๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในประกาศฉบับนี้ หรือซึ่งขัดแยงกับประกาศฉบับนี้
ใหใชประกาศฉบับนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2544

(ลงนาม) นายชูชีพ หาญสวัสดิ์
(นายนายชูชีพ หาญสวัสดิ์)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

๙๔

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง กําหนดหามใชเครื่องมือลอบปูที่มีขนาดชองตาทองลอบต่ํากวา 2.5 นิ้ว
ทําการประมง พ.ศ. 2554
…………………………………….
ดวยกระทรวงเกษตรและสหกรณไดพจิ ารณาเห็นวา ปจจุบันมีชาวประมงใชเครือ่ งมือลอบปูที่มีชองตา
ขนาดเล็กทําการประมงเปนจํานวนมาก ทําใหปซู ึ่งเปนสัตวน้ําทีม่ ีคุณคาทางเศรษฐกิจ และยังเจริญเติบโต
ไมไดขนาดถูกจับขึ้นมาใชประโยชนจํานวนมาก โดยที่ยังไมไดมีการสืบพันธุวางไข อันเปนการทําลายพันธุ
สัตวน้ําประเภทนี้เกินสมควร
ดังนั้น เพือ่ ใหสตั วฯจําพวกปูคงความอุดมสมบูรณ และสามารถใชประโยชนไดอยางยัง่ ยืนจึงห็นสมควร
วางมาตรการอนุรกั ษทรัพยากรสัตวน้ําที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจนี้ใหสามารถใชประโยชนไดอยางยัง่ ยืนตอไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 (1) และ (2) แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 อัน
เปนกฎหมายที่มบี ทบัญญัตบิ างประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29
ประกอบ มาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณจงึ ออกประกาศไว ดังนี้
ขอ 1. หามบุคคลใดใชเครื่องมือลอบปูที่มีขนาดชองตาทองลอบต่ํากวา 2.5 นิ้ว ทําการประมงในที่จบั
สัตวน้ําบริเวณทะเล หรืออาวในทองที่จงั หวัดชายทะเลทุกทุกจังหวัดโดยเด็ดขาด
ขอ 2. ประกาศฉบับนี้มิใหใชบังคับแกการทําการประมงเพือ่ ประโยชนทางวิชาการ และไดรับอนุญาต
เปนหนังสือจากอธิบดีกรมประมง
ขอ 3. ประกาศฉบับนี้ใหใชบงั คับเมื่อพนกําหนดสามรอยหกสิบหาวัน นับแตวันประกาศเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2554
ธีระ วงศสมุทร
(นายธีระ วงศสมุทร)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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ระเบียบกรมประมง
วาดวยการยื่นคําขอและการอนุญาตใหเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําประเภทที่สาธารณประโยชน
พ.ศ. ๒๕๕๔
............................................................
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบ เกี่ยวกับการยื่นคําขอและการอนุญาตใหเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา ในที่จับสัตวน้ําประเภทที่สาธารณประโยชน เพื่อใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่เปลี่ยนแปลไป อันจะทําใหสามารถควบคุมดูแลและจัดระเบียบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใน
แหลงน้ําสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพและไมสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมของแหลงน้ํามากเกินความ
จําเปน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๓๗ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบกับประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ
๒๕๓๓ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ อธิบดีกรม
ประมงจึงออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติในการยื่นคําขอและการอนุญาต ให
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จบั สัตวน้ําประเภทที่สาธารณประโยชนไวดังตอไปนี้
หมวด ๑ บททั่วไป
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบกรมประมง วาดวยการยื่นคําขอและการอนุญาตให
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จบั สัตวน้ําประเภทที่สาธารณประโยชน พ.ศ. ๒๕๕๔”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมือ่ พนกําหนดสามสิบวันนับตั้งแตวันที่ประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก ระเบียบกรมประมง วาดวยการยื่นคําขอและการอนุญาตใหเพาะเลี้ยงสัตว
น้ําในที่จับสัตวน้ําประเภททีส่ าธารณประโยชน พ.ศ. ๒๕๓๓
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
(๑) “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในทีจ่ ับ
สัตวน้ําประเภทที่สาธารณประโยชนระดับจังหวัด และใหหมายความถึงผูอํานวยการสํานักพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยีการประมงเฉพาะการพิจารณาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในเขตกรุงงเทพมหานครดวย
(๒) “นายอําเภอ” ใหหมายความถึง ผูอ ํานวยการสวนประมงกรุงเทพมหานครดวย
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(๓) “พนักงานเจาหนาที”่ หมายความถึง ประมงอําเภอ ขาราชการกรมประมงทีป่ ฏิบัติ
หนาที่ประจําอําเภอหรือกิ่งอําเภอ
ขาราชการในสํานักงานประมงจังหวัดและใหหมายความรวมถึง
ขาราชการในสวนประมงกรุงเทพมหานคร สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมงดวย
(๔) “หนังสืออนุญาต” หมายถึง หนังสืออนุญาตใหเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในทีจ่ ับสัตวน้ํา
ประเภททีส่ าธารณประโยชน ซึ่งออกตามระเบียบนี้
(๕) “ผูรับอนุญาต” หมายถึง ผูท ี่ไดรับอนุญาตใหเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําประเภท
ที่สาธารณประโยชน ตามระเบียบนี้
ขอ ๕ การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามระเบียบนี้ ใหอนุญาตไดเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใน
กระชังหรือคอก หรือการเลี้ยงสัตวน้ําในลักษณะอื่นทีพ่ นักงานเจาหนาที่และคณะกรรมการระดับจังหวัดให
ความเห็นชอบ หรือเปนการทดลองเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพือ่ ประโยชนในทางวิชาการของหนวยงานราชการหรือ
ของเอกชนทีม่ ีหนวยงานราชการรวมทดลองดวย
ขอ ๖ ใหอธิบดีกรมประมงเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ ใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบโดย ใหสํานักบริหารจัดการดานการประมงเปนหนวยงานรับผิดชอบ
และจัดการ ใหเปนไปตามระเบียบนี้
หมวด ๒ คณะกรรมการ
ขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกวา คณะกรรมการพิจารณาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ในที่จับสัตวน้ําประเภททีส่ าธารณประโยชนระดับจังหวัด ซึ่งผูวาราชการจังหวัดเปนผูแตงตัง้ ประกอบดวย
ผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดซึง่ ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายเปนประธาน ผูแทนจากหนวย
งานราชการที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น และนักวิชาการจากศูนยวิจัยและพัฒนาประมง
หรือศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําในพื้นที่เปนกรรมการ และใหประมงจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตามวรรคแรกใหมหี นาที่ในการพิจารณาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในทีจ่ ับสัตว
น้ําประเภททีส่ าธารณประโยชนภายในเขตทองที่จังหวัด กําหนดพื้นที่ใหทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําภายในเขต
ทองที่พจิ ารณาและใหความเห็นดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและดานวิชาการ และใหความเห็นดาน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของในแตละพื้นที่ รวมทัง้ ใหมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่สาธารณประโยชนภายในเขตทองที่ของตนเพิ่มเติมซึ่งไมขัดกับหลักเกณฑที่กําหนดไว
ตามระเบียบนี้และตามหลักเกณฑที่กรมประมงประกาศกําหนด
ในการกําหนดพื้นที่ใหทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามวรรคสอง ตองจัดใหมีการรับฟงความเห็น
ของราษฎรในชุมชน ผูมสี วนไดสวนเสีย ผูนําชุมชน ละหนวยงานที่เกี่ยวของดวย
ขอ ๘ ในการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําในที่สาธารณประโยชน
แตละครั้งใหมผี ูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นทีท่ ี่จะทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเขารวมประชุม
ดวย
หมวด ๓ การยื่นคําขอ
ขอ ๙ ผูยื่นคําขออนุญาตทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในทีจ่ บั สัตวน้ําประเภททีส่ าธารณประโยชน
ตามระเบียบนี้ ตองเปนบุคคลสัญชาติไทย และมีอายุไมต่ํากวา ๑๕ ปบริบรู ณ
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กรณีผูยื่นคําขออนุญาตซึ่งเปนผูที่ยงั ไมบรรลุนิติภาวะ ตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือ
จากบิดา มารดา หรือผูปกครองของผูเยาวนั้น
ขอ ๑๐ ผูประสงคจะทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําประเภทที่สาธารณประโยชนให
ยื่นคําขอตามแบบคําขอทายระเบียบนี้ ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ อําเภอหรือกิ่งอําเภอทองที่ทจี่ ะทําการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เวนแต การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ ณ
สวนประมงกรุงเทพมหานคร สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง พรอมดวยหลักฐาน
ดังนี้
(๑) กรณีบุคคลธรรมดาใหแนบสําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๒) กรณีนิติบุคล ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคล ซึ่งมีวัตถุประสงค
ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
(๓) กรณีมอบอํานาจใหกบั บุคคลอื่นเปนผูทําการแทนตองมีหนังสือมอบอํานาจพรอมดวย
เอกสารตาม (๑) ทั้งของผูมอบอํานาจและผูรบั มอบอํานาจดวย
(๔) แผนผังหรือแผนที่สงั เขปแสดงที่ตงั้ สถานที่ที่จะขออนุญาตทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใน
กรณีการขออนุญาตทดลองเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพือ่ ประโยชนในทางวิชาการ ผูข ออนุญาตตอง แนบโครงการ
หรือแผนดําเนินการทดลองเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และหนังสือรับรองจากหนวยงานของผูที่ทาํ การทดลอง พรอม
ดวยเอกสารตาม (๑) ของผูขออนุญาตดวย
หมวด ๔ ขั้นตอนดําเนินการ
ขอ ๑๑ การขออนุญาตเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําประเภทที่สาธารณประโยชน ตาม
ระเบียบนี้ ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบและพิจารณาตามความเหมาะสมตามหลักเกณฑการเพะเลี้ยง
สัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําประเภทที่สาธารณประโยชนทกี่ รมประมงประกาศกําหนด และตามหลักเกณฑการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่คณะกรรมการระดับจังหวัดไดกําหนดดวย
ความตามวรรคแรก มิใหใชบงั คับแกการทดลองเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อประโยชนในทางวิชา
การตาม ขอ ๑๐ วรรคสอง
ขอ ๑๒ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรบั คําขอใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ลงทะเบียนรับคําขอและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานตามขอ ๑๐
(๒) ตรวจสถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยใหดําเนินการตรวจสอบภายใน ๓ วันทําการนับแต
วันที่ไดรับคําขอ ทั้งนี้ ในการตรวจสอบใหพิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑในขอ ๑๑
(๓) รายงานนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ เพื่อใหความเห็น
ชอบหรือสัง่ การเวนแต ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหผูอํานวยการสวนประมงกรุงเทพมหานครเปนผูใหความ
เห็นชอบหรือ สั่งการ
(๔) ใหสง คําขอซึ่งไดรบั ความเห็นชอบตาม (๓) แลว พรอมดวยเอกสารและหลักฐานให
สํานักงานประมงจังหวัดภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันที่ใหความเห็นชอบ เวนแต กรณีในเขต
กรุงเทพมหานครใหพนักงานเจาหนาที่ของสวนประมงกรุงเทพมหานคร เปนผูดําเนินการตาม ขอ ๑๓ ตอไป
(๕) กรณีนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเ ปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอไมเห็นชอบ ใหแจง
ผูยื่นคําขอทราบเพือ่ แกไขหรือดําเนินการตามทีส่ ั่งการ แลวแตกรณี ภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันที่ไม
เห็นชอบ

๙๘
ขอ ๑๓ เมื่อจังหวัดไดรับคําขอตาม ขอ ๑๒ (๔) ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบความ
ถูกตองและเสนอตอคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ เวนแต ในเขตกรุงเทพมหานคร
ใหเสนอผูอํานวยการสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมงเปนผูใหความเห็นชอบ
กรณีการขออนุญาตทดลองเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพือ่ ประโยชนในทางวิชาการ ใหประมง
จังหวัดหรือผูอํานวยการสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมงแลวแตกรณี เปนผูใหความเห็นชอบ
และเสนอกรมประมงเพื่อดําเนินการตามขอ ๑๖ ตอไป
ขอ ๑๔ กรณีคณะกรรมการระดับจังหวัดไมใหความเห็นชอบตามขอ ๑๓ วรรคแรกหรือ
กรณีที่ไมใหความเห็นชอบตามขอ ๑๓ วรรคสอง ใหสง คืนคําขอพรอมเอกสารหลักฐาน และแจงเหตุผลใหผู
ยื่นคําขอทราบภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ไมใหความเห็นชอบนั้น
ขอ ๑๕ เมื่อคณะกรรมการไดใหความเห็นชอบแลว ใหสง คําขอพรอมเอกสารและหลักฐานให
กรมประมงเพื่อดําเนินการตอไป
หมวด ๕ การอนุญาต
ขอ ๑๖ เมื่อกรมประมงไดรับคําขอตามขอ ๑๕ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบและหากเห็นวา
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดใหเสนออธิบดีกรมประมง หรือผูทําการแทน แลวแตกรณี เปนผูล งนาม
หนังสืออนุญาตและ สงหนังสืออนุญาตใหจงั หวัด เพือ่ แจงผูรบั อนุญาตทราบ ภายใน ๗ วันทําการ นับแต
วันที่อนุญาต
กรณีที่ไมอนุญาต ใหสงคืนคําขอพรอมเอกสารและหลักฐาน พรอมกับตองแจงเหตุผลที่ไม
อนุญาตใหผูยื่นคําขอทราบ ภายใน ๗ วันทําการ นับแตวันที่ไมอนุญาตหรือสั่งการนั้น
ขอ ๑๗ หนังสืออนุญาตใหทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําประเภทที่
สาธารณประโยชนใหใชตามแบบหนังสืออนุญาตทายระเบียบนี้
ขอ ๑๘ การอนุญาตใหทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําประเภทที่สาธารณประโยชน
ตามระเบียบนี้ ใหอนุญาตไดไมเกินครั้งละ ๓ ป เวนแตกรณีการทดลองเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อประโยชนใน
ทางวิชาการใหมอี ายุการอนุญาตตามระยะเวลาของโครงการแตไมเกินครั้งละ ๕ ป
ขอ ๑๙ การอนุญาตใหเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในทีจ่ ับสัตวน้ําประเภททีส่ าธารณประโยชน ตาม
ระเบียบนี้ มิไดเปนขอยกเวนที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับอื่นที่พงึ มีแตอยางใด
และผูร ับอนุญาตตองปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับทีพ่ ึงมีนั้นดวย
ขอ ๒๐ ผูรับอนุญาตใหเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในทีจ่ ับสัตวน้ําประเภทที่สาธารณประโยชน ที่
ประสงคจะตออายุหนังสืออนุญาต ใหยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่กอนที่หนังสืออนุญาตฉบับเดิมจะสิ้น
อายุลงไมนอยกวา ๓๐ วัน และใหแนบสําเนาหนังสืออนุญาตฉบับเดิมและเอกสารอื่น ๆ ตามขอ ๑๐ มา
พรอมกับคําขอดวย
การขอตออายุหนังสืออนุญาตในกรณีการทดลองเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อประโยชนในทาง
วิชาการ ใหผูขออนุญาตแนบรายงานผลการทดลองทางวิชาการที่ไดดําเนินการแลว มาพรอมกับคําขอดวย
ใหนําความในหมวด ๓ หมวด ๔ และขอ ๑๖ ขอ ๑๘ ของหมวด ๕ มาใชบังคับแกการยื่น
คําขอ ตออายุหนังสืออนุญาตดวยโดยอนุโลม
การอนุญาตใหตอหนังสืออนุญาต ใหออกหนังสืออนุญาตตามแบบหนังสืออนุญาตฉบับใหม
ให

๙๙

หมวด ๖ เงื่อนไข
ขอ ๒๑ ผูรับอนุญาตใหเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จบั สัตวนา้ํ ประเภททีส่ าธารณประโยชน
จะตอง ถือปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ตองทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําภายในบริเวณพื้นทีท่ ี่พนักงานเจาหนาที่อาํ เภอหรือจังหวัด
กําหนดใหและตามจํานวนหรือขนาดพื้นที่ที่ไดรบั อนุญาตแลวเทานั้น
(๒) ตองติดตั้งโคมไฟหรือแสดงเครื่องหมายใหเห็นชัดเจนโดยรอบพื้นที่ตั้งกระชังหรือคอก
หรือแพหรือบริเวณที่เลี้ยงสัตวน้ํา
(๓) หามปลูกสรางรานหรือโรงเรือนที่พักทีเ่ ปนการถาวรบนกระชังหรือในบริเวณที่อนุญาต
ใหทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําโดยเด็ดขาด
(๔) เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามระเบียบนี้ ผูร ับอนุญาตตองอํานวยความสะดวกแก
พนักงานเจาหนาที่ตามสมควร ซึ่งเขาไปตรวจในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในระหวางชวงเวลาพระอาทิตยขึ้น
จนถึง พระอาทิตยตก
(๕) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต ใหผูรบั อนุญาตรื้อถอนกระชังหรือคอกและอุปกรณ
ตางๆ บรรดาทีเ่ ปนของผูร ับอนุญาตออกจากทีจ่ ับสัตวน้ําใหหมด
(๖) ผูรบั อนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดเพิ่มเติมไวทายหนังสืออนุญาตดวย
(๗) ผูร ับอนุญาตตองปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งอื่นที่เกี่ยวของ
ดวย
ขอ ๒๒ เมื่อมีเหตุจําเปนเพื่อประโยชนสาธารณะ ทางราชการมีสทิ ธิยกเลิกการอนุญาต
หรือไมอนุญาตใหทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเมื่อใดก็ได
และใหผูรบั อนุญาตรื้อถอนกระชังหรือคอกและ
อุปกรณตางๆบรรดาที่เปนของผูรบั อนุญาตออกจากที่จบั สัตวน้ําใหหมด
และผูร ับอนุญาตจะเรียกรอง
คาเสียหายหรือคาชดเชยจากเจาหนาที่หรือจากทางราชการมิได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามทีก่ ฎหมายกําหนด
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๓ หนังสืออนุญาตใหเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จบั สัตวน้ําในที่สาธารณประโยชนซงึ่ ได
ออกใหกอ นทีร่ ะเบียบนี้มผี ลใชบงั คับ ใหใชไดตอไปจนกวาหนังสืออนุญาตนั้นจะสิ้นสุดอายุการอนุญาต
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

สมหญิง เปยมสมบูรณ
(นางสมหญิง เปยมสมบูรณ)
อธิบดีกรมประมง

๑๐๐

ประกาศกรมประมง
เรื่อง หลักเกณฑการเพาะลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําประเภทที่สาธารณประโยชน
........................................
ดวยในแหลงน้ําสาธารณะตางๆ ปจจุบันมีเกษตรกรเขาไปทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
อยางแพรหลายและไดมีการขยายพื้นที่ในการลี้ยงสัตวน้ําเปนจํานวนมาก ซึ่งหากไมมีการจัดการที่เหมาะสม
อาจสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา อันจะสงผลกระทบตอราษฎรผูใ ชน้ําเพื่อ
การอุปโภคและบริโภค รวมทั้งผูส ัญจรทางน้ําและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของเกษตรกรได ดังนั้น เพือ่ เปนการ
สงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในแหลงน้ําสาธารณะใหมีคุณภาพตามหลักวิชาการและมีความยั่งยืน และเพือ่
ปองกันปญหาไมใหสงผลกระทบตอคุณภาพสิง่ แวดลอมของแหลงน้ํามากเกินความจําเปน จึงเห็นสมควร
กําหนดหลักเกณฑในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในแหลงน้ําสาธารณะเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติตอไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิม่ เติม ประกอบกับกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมประมง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๔๕๔ และที่แกไขเพิ่มเติม กรมประมงจึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จบั สัตวน้ําประเภทที่สาธารณประโยชนไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกรมประมง เรือ่ ง หลักเกณฑการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ในที่จับสัตวน้ําประเภททีส่ าธารณประโยชน”
ขอ ๒ ใหใชประกาศฉบับนี้เมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในแหลงน้ําสาธารณะ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกรมประมง
วาดวยการยื่นคําขอและการอนุญาตใหเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําประเภทที่สาธารณประโยชน
ขอ ๔ จังหวัดอาจกําหนดหลักเกณฑเพิ่มเติมที่ไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑตามประกาศ
นี้ไดและใหใชเฉพาะภายในเขตพื้นทีจ่ ังหวัดของตนเทานั้น
หมวด ๑ หลักเกณฑทั่วไป
ขอ ๕ การเลือกสถานที่ในการเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา
(๑) ตองเปนพื้นทีเ่ หมาะสมมีระบบสาธารณูปโภคที่จําเปนสําหรับใชในการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําอยางเพียงพอ
(๒) ตองอยูหางจากโรงสูบจายน้ําเพือ่ การอุปโภคและบริโภค หรือสถานีสูบน้ําดิบของ
ระบบประปาไมนอ ยกวา ๒๐๐ เมตร
(๓) ตองเปนแหลงน้าํ ที่มีคุณภาพน้าํ ดี เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมี
ปริมาณน้ําเพียงพอตลอดชวงระยะเวลาของการเลี้ยงสัตวน้ํา

๑๐๑
(๔) ตองไมกีดขวางหรือเปนอันตรายตอการเดินเรือหรือการสัญจรทางน้ําและในกรณี
เปนแมน้ําหรือ ลําน้ํา ตองมีความกวางเพียงพอ และตองมีพื้นที่สําหรับใชสัญจรทางน้ําไดไมนอยกวา ๒ ใน
๓ สวน ของความกวางแมน้ําหรือลําน้ํา หลังจากวางกระชังหรือคอกเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแลว
(๕) ตองไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนทั่วไปที่ใชแหลงน้ํา
(๖) ตองไมเปนอุปสรรคตอระบบการระบายน้ําหรือการชลประทาน
(๗) ตองหางจากเขตที่รกั ษาพืชพันธุสตั วน้ําไมนอยกวา ๒๐๐ เมตร
(๘) ควรเปนบริเวณที่มีการไหลเวียนหรือถายเทของน้ําไดดี
(๙) ควรเปนบริเวณที่หางจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือแหลงชุมชน และไมอยูใกลแนว
รับน้ําทิง้ จากโรงงาน ชุมชน หรือทีเ่ ลี้ยงสัตว
(๑๐) ควรหลีกเลี่ยงบริเวณซึง่ เคยมีการเนาเสียของน้ําหรือการรั่วไหลของสารเคมี
(๑๑) ไมเปนพื้นที่หวงหาม
(๑๒) พื้นที่อยูใกลแหลงพันธุส ัตวน้ําและมีแหลงอาหารสัตวน้ําเพียงพอ
ขอ ๖ ควรจัดหาและเตรียมอุปกรณทจี่ ําเปนสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เชน เครือ่ ง
ใหอาการหรือเครือ่ งเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ําทีเ่ พียงพอ เพื่อชวยปองกันและแกไขปญหาเบื้องตน ในกรณี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศหรือคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมลงอยางกะทันหัน
ขอ ๗ วัสดุที่ใชทํากระชังหรือคอกสําหรับเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา อาจทําจากอวนหรือวัสดุ
อื่นใดที่มีคุณสมบัติและลักษณะเชนเดียวกับอวนและไมเปนวัสดุที่อาจกอใหเกิดเปนอันตราย หรือสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมของแหลงน้ําทั้งนี้ รวมถึงอุปกรณที่ใชสําหรับประกอบกระชังหรือคอกดวย
ขอ ๘ ทุนหรือวัสดุสําหรับพยุงกระชังหรือคอกเลี้ยงสัตวน้ํา ตองลอยพนเหนือระดับ
น้ํา สามารถพยุงใหกนกระชังหรือคอก ใหลอยสูงกวาพืน้ ทองน้ําไดตลอดเวลาทีท่ ําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
และไมเปนวัสดุที่อาจกอใหเกิดเปนอันตรายหรือสงผลกระทบตอสิง่ แวดลอมของแหลงน้ํา
หมวด ๒ การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําในแหลงน้ําจืด
ขอ ๙ ในกรณีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในแหลงน้ําเปดหรือน้ําไหล ใหมพี ื้นที่การเพาะ
เลี้ยงสัตวน้ํา รวมกันไดไมเกินอัตรารอยละ ๒ ของพื้นที่แหลงน้ําบริเวณนั้น สวนในกรณีการเพาะเลี้ยงสัตว
น้ําในแหลงน้ําปดหรือน้ํานิ่ง ใหมพี ื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํารวมกันไดไมเกินอัตรารอยละ ๐.๒๕ ของพื้นที่
แหลงน้ําทั้งหมด
ขอ ๑๐ การวางกระชังหรือคอกเลี้ยงสัตวน้ํา ควรจัดวางใหเปนระเบียบ โดยมีความ
ยาวแถวละไมเกินกวา ๖๐ เมตร ชวงตอแถวตองเวนระยะหางไมนอยกวา ๓ เมตร และกรณีจัดวางเรียง
ซอนแถว ใหวางซอนแถวกันไดไมเกิน ๒ แถว4
ขอ ๑๑ กรณีการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําในแมน้ําหรือลําน้ํา ตองไมวางกระชังหรือคอกหาง
จากขอบน้ําตามแนวชายฝง แมน้ําหรือลําน้ําเกินกวาระยะ ๑ ใน ๓ ของความกวางของแมน้ําหรือลําน้ํานั้น
และผูเ พาะเลี้ยงสัตวน้ําตองไดรบั ความยินยอมจากเจาของหรือผูครอบครองที่ดินซึ่งอยูติดแมน้ําหรือลําน้ํา
บริเวณทีว่ างกระชังหรือคอกเลี้ยงสัตวน้ํานั้นดวย
ขอ ๑๒ กรณีทมี่ ีการปกเสายึดกระชังหรือคอกตองปกหางกันไมนอยกวา ๓ เมตร
และหามปกในลักษณะทีเ่ ปนการกีดขวางหรือเปนอันตรายตอการสัญจรทางน้ําหรือการเดินเรือ
ขอ ๑๓ สวนลางสุดของกระชังเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ตองลอยอยูเหนือพื้นทองน้ําไมนอย
กวา ๕๐ เซนติเมตร ตลอดระยะเวลาของการเลี้ยงสัตวน้ํา

๑๐๒
หมวด ๓ การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําในทะเลและชายฝง
ขอ ๑๔ เปนบริเวณที่น้ํามีระดับความเค็มเหมาะสมกับชนิดของสัตวน้ําทีจ่ ะเลี้ยง และ
มีคุณภาพน้ําเหมาะสม
ขอ ๑๕ ควรเปนบริเวณที่คลื่นลมสงบ ระดับน้ําเมื่อน้ําลงต่ําสุด ควรมีความลึกไม
นอยกวา ๑.๕๐ เมตร น้ําไหลถายเทดี
ขอ ๑๖ ไมทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในบริเวณที่เคยมีปรากฏการณขี้ปลาวาฬหรือน้ําแดง
ขอ ๑๗ กระชังสําหรับเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ตองมีความแข็งแรงทนทานตอแรงกระแทก
ของคลื่นและลม สวนลางสุดของกระชังควรลอยเหนือพื้นทองน้ําไมนอยกวา ๕๐ เซนติเมตร เมื่อน้ําลงต่ําสุด
ขอ ๑๘ การวางกระชังหรือคอกเลีย้ งสัตวน้ําควรจัดวางใหเปนระเบียบ โดยมีความ
ยาวแถวละไมเกินกวา ๖๐ เมตร ชวงตอแถวตองเวนระยะหางไมนอยกวา ๕ เมตร และกรณีจัดการเรียง
ซอนแถวใหวางซอนแถวกันไดไมเกิน ๒ แถว
ขอ ๑๙ กรณีการเพาะเลี้ยงหอย ตองเปนพื้นทีท่ ี่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงหอยแตละ
ประเภท ระดับน้ํามี ความลึกเพียงพอ และแปลงเลี้ยงหอยไมอยูในที่แหงเมื่อน้ําลงต่ําสุด ควรเปนแหลงที่มี
พันธุหอยเกิดตามธรรมชาติหรือจัดหาพันธุหอยไดงาย และน้ําทะเลมีระดับความเค็มที่เหมาะสมตลอดระยะ
เวลาการเลี้ยงหอย มีสารอาหารตามธรรมชาติสมบูรณ
หมวด ๔ ขอพึงปฏิบัติสําหรับผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําในแหลงน้ําสาธารณะ
ขอ ๒๐ ปฏิบัติตามคูมือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของกรมประมง
ขอ ๒๑ ตองไมสรางทีพ่ ักอาศัยทีเ่ ปนการถาวร ในบริเวณสถานที่ทําการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา
รักษาโรคสัตวน้ํา
เจาหนาที่กรมประมง

ขอ ๒๒ ตองระมัดระวังใชสารเคมี ยา หรือสิ่งอื่นใดในการปองกันหรือควบคุมและ
มิใหสงผลกระทบตอสิง่ แวดลอม และควรขอคําปรึกษาในการใชสารเคมีหรือยาจาก

ขอ ๒๓ ควรใหอาหารสัตวน้ําในปริมาณที่พอดี และใหเก็บอาหารทีเ่ หลือออก และ
นําไปกําจัดอยางเหมาะสม ไมทิ้งลงแหลงน้ํา
ขอ ๒๔ ปริมาณสัตวน้ําตอกระชังหรือคอก ควรปลอยเลี้ยงในอัตราทีเ่ หมาะสมไม
หนาแนนจนเกินไป โดยปฏิบัติตามคูม ือการเลี้ยงสัตวน้ําแตละชนิดของกรมประมง
ขอ ๒๕ มีการกําจัดมูล สิ่งปฏิกูล ที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา รวมถึงซากสัตวน้ํา
ที่ตายอยางเหมาะสม โดยนําไปกําจัดบนบกอยางถูกสุขลักษณะ และรวมทั้งไมทิ้งสัตวน้ําที่ไมประสงค สัตว
น้ําเปนโรค และสัตวน้ําที่ออ นแอหรือไมไดขนาด ลงในแหลงน้ํา
ขอ ๒๖ เพื่อปองกันโรคระบาด รวมทัง้ ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ตองไมนําสัตวน้ําที่เปนชนิดพันธุตางถิ่น ซึ่งมีการควบคุมหรือหามปลอยลงสูแหลงน้ํา และสัตว
น้ําชนิดพันธุใหม ที่ไดจาการทดลองมาทําการเลี้ยงในแหลงน้ําสาธารณะ เวนแต กรณีการทดลองเลี้ยงสัตว
น้ําเพื่อประโยชนทางวิชาการและไดรับอนุญาต

๑๐๓
ขอ ๒๗ ควรทําความสะอาดกระชังหรือคอกเลี้ยงสัตวน้ําอยางสม่ําเสมอ และควรมี
การพักหรือตากกระชังหรือทีเ่ ลี้ยงสัตวน้ําไมนอยกวา ๓๐ วัน กอนทําการเลี้ยงสัตวน้ํารุนตอไป
ขอ ๒๘ ตองรักษาความสะอาดทีเ่ พาะเลี้ยงสัตวน้ําและบริเวณโดยรอบ ไมทงิ้ วัสดุ
อุปกรณหรือสิง่ ใด ๆ ลงในแหลงน้ํา และเมือ่ เลิกเลี้ยงสัตวนา้ํ ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตองรื้อถอนกระชังหรือคอก
และวัสดุอปุ กรณตางๆ บรรดาทีเ่ ปนของผูเ พะเลี้ยงสัตวน้ํา ออกจากแหลงน้ําใหหมด
ขอ ๒๙ ตองติดตั้งโคมไฟหรือแสดงเครื่องหมายใหเห็นชัดเจนโดยรอบพื้นที่ตั้งกระชัง
หรือคอกหรือบริเวณทีเ่ ลี้ยงสัตวน้ํา เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ําและการเดินเรือ
ขอ ๓๐ อํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามสมควร ซึ่งเขาไปตรวจดู
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในระหวางชวงเวลาพระอาทิตยขึ้นจนถึงพระอาทิตยตก
ขอ ๓๑ ตองรายงานขอมูลสถิติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแกพนักงานเจาหนาที่ เมือ่ ไดรับ
แจงจากพนักงานเจาหนาทีเ่ ปนหนังสือ
ขอ ๓๒ ตองปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งและเงื่อนไขที่
เกี่ยวของโดยเครงครัด
ขอ ๓๓ ตองขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยปฏิบัติตามระเบียบกรม
ประมงวาดวยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและผูป ระกอบการดานการประมง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมหญิง เปยมสมบูรณ
(นางสมหญิง เปยมสมบูรณ)
อธิบดีกรมประมง

๑๐๔

ระเบียบกรมประมง
วาดวยการจายเงินชวยเหลือเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
หรือชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ.2541
..................
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการจายเงินงบกลางรายการเงินสํารองจายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปนเกี่ยวกับการชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติที่มีอยูใหเหมาะสมรัดกุมยิ่งขึ้นและสอดคลอง
กับสภาพการทําการประมงในปจจุบัน กรมประมงจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบกรมประมงวาดวยการจายเงินชวยเหลือเกษตรกรผูเ พาะเลีย้ งสัตวน้ํา
หรือชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2541”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันที่ออกประกาศตามระเบียบนี้เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก
3.1 ระเบียบกรมประมงวาดวย การจายเงินชวยเหลือเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําหรือ
ชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2536
3.2ระเบียบกรมประมงวาดวย การจายเงินชวยเหลือเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําหรือ
ชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“ภัยธรรมชาติ” หมายความวา ภัยที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เชน ภัยแลง อุทกภัย วาตภัย โรค
ระบาดสัตวน้ํา เปนตน รวมทั้งปรากฏการณที่เกิดขึ้นโดยผิดปกติ ซึ่งเปนเหตุหรือมีผลกระทบทีเ่ กิดความ
เสียหายแกทรัพยากรสัตวน้ํา หรือผลผลิตสัตวน้ําของแหลงน้ําธรรมชาติ และบอเลี้ยงสัตวน้ําของเกษตรกร
ประมง ตลอดจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกเรือประมงหรือชาวประมง และใหหมายความรวมถึงภัย
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นนอกนานน้ําไทยซึง่ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกเรือประมงหรือชาวประมงดวย
“แหลงน้ําตางๆ” หมายความวา แมน้ํา ลําคลอง หนอง บึง บอ และแหลงน้ําอื่นใด บรรดาซึ่งเปน
สาธารณสมบัติของแผนดิน รวมทัง้ บรรดาแหลงน้ําดังกลาวที่เกิดจากการบูรณะปรับปรุงเพื่อประโยชนดาน
การประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
“เกษตรกรประมง” หมายความวา เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด และเกษตรกรผูเ พาะเลี้ยงสัตว
น้ําชายฝงทุกชนิด โดยตองเปนผูมีชื่ออยูในทะเบียนผูเพาะเลีย้ งสัตวน้ําของจังหวัด
“ชาวประมง” หมายความวา เจาของเรือประมงหรือลูกเรือประมง
“เรือประมง” หมายความวา เรือที่ใชสําหรับการทําการประมงในทะเล
“ทายาท” หมายความวา ทายาทตามกฎหมายแพงของเจาของเรือประมงหรือลูกเรือประมงที่ถึง
แกความตายหรือสูญหายอันเนื่องมาจากการประสบภัยธรรมชาติ และใหหมายความรวมถึง คูสมรสของ
เจาของเรือประมงหรือลูกเรือประมงดังกลาวดวย และคูสมรสหรือทายาทตามกฎหมายแพงใหถือวาเปน
ทายาทของเจาของเรือหรือลูกเรือประมงทีส่ ูญหายตามระเบียบนี้

๑๐๕
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการที่อธิบดีกรมประมงหรือผูซงึ่ อธิบดีกรมประมง
มอบหมายใหแตงตัง้ ขึ้นเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ในระเบียบนี้
“สวนราชการในตางประเทศ” หมายความวา สถานเอกอัคราชทูต สถานทูต สถานกงสุล หรือ
สํานักงานคณะทูตถาวร
ขอ 5 คุณสมบัติและหลักเกณฑการพิจารณาของเกษตรกรประมงและแหลงน้ําธรรมชาติและชาว
ประมงทีป่ ระสบภัยธรรมชาติทสี่ มควรไดรบั ความชวยเหลือ ดังนี้
5.1 เปนเกษตรกรประมงที่มรี ายชื่ออยูในบัญชีทะเบียนผูเ พาะเลี้ยงสัตวน้ําของจังหวัด และ เปน
ชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินงานใหความชวยเหลือราษฎรที่ประสบภัยธรรมชาติ
อําเภอ กิ่งอําเภอ และจังหวัดซึ่งเรียกโดยยอวา “ก.ช.ภ.อ.” “ก.ช.ภ.กอ.” และ “ก.ข.ภ.จ.” ตามลําดับ ได
พิจารณารับรองและเสนอขอรับการชวยเหลือไปยังผูวาราชการจังหวัดในกรณีความชวยเหลือฉุกเฉินเฉพาะ
หนาขณะเกิดวิกฤตการณ หรือขอรับการชวยเหลือมายังกรมประมงในกรณีความชวยเหลือภายหลังผาน
วิกฤตการณ
5.2 เปนแหลงน้ําธรรมชาติตางๆ ที่ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติตางๆ ซึง่ กอ ใหเกิดความ
เสียหายแกทรัพยากรสัตวน้ําของแหลงน้ําธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมทางน้ํา
5.3 เปนเกษตรกรผูเ พาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด หรือเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงรายยอย ซึ่งมี
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําเสียหายไมเกิน 5 ไร
5.4 ชาวประมงผูมสี ิทธิไดรับเงินชวยเหลือ
(1) เจาของเรือประมงหรือทายาทของลูกเรือประมง ซึง่ เรือประมงของตนไดรบั ความ
เสียหายเนื่องจากประสบภัยธรรมชาติ
(2) ลูกเรือประมง หรือทายาทของลูกเรือประมง ในกรณีที่ลูกเรือประมงบาดเจ็บ ถึงแก
ความตาย หรือสูญหายสามารถหาตัวพบได อันเนื่องมาจากประสบภัยธรรมชาติ
(3) เจาของลูกเรือประมงหรือทายาทเจาของเรือประมง ในกรณีทเี่ จาของเรือประมงบาดเจ็บ
ถึงแกความตายหรือสูญหายไมสามารถหาตัวพบไดอันเนื่องมาจากประสบภัยธรรมชาติ
ขอ 6 ความชวยเหลือแกเกษตรกรประมง แหลงน้ําธรรมชาติและชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ
6.1 กรณีเปนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด จะไดรบั การชวยเหลือเปนพันธุส ัตวน้ํา อาหาร
สัตวน้ํา วัสดุอุปกรณการประมง หรือวัสดุวิทยาศาสตร เชน อวน ปูนขาว ยารักษาโรค เปนตน โดยใหไดรับ
การชวยเหลืออยางใดอยางหนึง่ หรือทัง้ หมด หรือตามแตกรณีอันควร โดยมีจํานวนคิดเปนมูลคาเทากับคา
พันธุสัตวน้ําที่เหมาะสมในการปลอยตามหลักวิชาการ และอาหารทีเ่ พียงพอในการเลี้ยงเปนเวลา 1 เดือน
ทั้งนี้มีมลู คารวมไมเกินมูลคาความเสียหายจริง
6.2 กรณีเปนเกษตรกรผูเ พาะเลีย้ งสัตวน้ําชายฝง จะไดรบั การชวยเหลือเปนพันธุส ัตวน้ําหรือ
อาหารสัตวน้ําหรือวัสดุอุปกรณการเกษตรเชน หลักซีเมนต รั้วไมไผ อวน เปนตน โดยใหไดรับการชวยเหลือ
อยางใดอยางหนึง่ หรือทัง้ หมด หรือตามแตกรณีอันควร โดยมีจํานวนคิดเปนมูลคารวมเทากับคาพันธุสัตวน้ํา
ที่เหมาะสมในการปลอยตามหลักวิชาการ และอาหารทีพ่ อเพียงในการเลี้ยงเปนเวลา 1 เดือน ทั้งนี้มมี ูลคา
รวมไมเกินมูลคาความเสียหายจริง
6.3 กรณีแหลงน้ําตาง ๆซึง่ เปนแหลงอาหารโปรตีนของราษฎรทั่วไปไดรับความเสียหาย การ
ชดเชยความเสียหายจะกระทําไดโดยปลอยสัตวน้ําลงในแหลงน้ําดังกลาวภายใตการประเมินความเสียหาย
ทางวิชาการของกรมประมง
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6.4 กรณีเปนเจาของเรือประมงหรือทายาทเจาของเรือประมงทีเ่ รือประมงของตนไดรบั ความ
เสียหาย ใหจายเงินชวยเหลือโดยมีหลักเกณฑดังนี้
(1) สําหรับเรือประมงที่มีขนาดความยาวตลอดลําไมเกิน 10 เมตร จะไดรับการชวยเหลือ
ดังนี้
(1.1) กรณีเรือประมงไดรบั ความเสียหาย จะไดรับคาซอมแซมเรือและอุปกรณ
เทาทีเ่ สียหายจริง แตไมเกินลําละ 20,000 บาท
(1.2) กรณีเรือประมงจมและกูขึ้นมาซอมแซมใหใชการได จะไดรับการชวยเหลือ
เปนคากูเรือเทาทีจ่ ายจริงแตไมเกินลําละ 10,000 บาท คาซองแซมเรือประมงและอุปกรณเทาที่จายจริง
แตไมเกินลําละ 20,000 บาท
(1.3) กรณีเรือประมงสูญหาย หรือเสียหายมากจนไมสามารถซอมแซมใหใชการ
ไดดีดังเดิม จะไดรบั การชวยเหลือลําละไมเกิน 66,000 บาท
(2) สําหรับเรือประมงทีม่ ีขนาดความยาวตลอดลําเกินกวา 10 เมตร จะไดรับการ
ชวยเหลือดังนี้
(2.1) กรณีเรือประมงไดรบั ความเสียหาย จะไดรบั เงินชวยเหลือตามความเปน
จริง แตไมเกินลําละ 95,000 บาท
(2.2) กรณีเรือประมงจมและกูขึ้นมาซอมแซมใหใชการได
จะไดรับการ
ชวยเหลือเปนคากูเ รือเทาทีจ่ ายจริงแตไมเกินลําละ 25,000 บาท คาซองแซมเรือประมงและอุปกรณเทาที่
จายจริง แตไมเกินลําละ 70,000 บาท
(2.3)กรณีเรือประมงสูญหาย หรือเสียหายมากจนไมสามารถซอมแซมใหใชการ
ไดดีดังเดิม จะไดรบั การชวยเหลือลําละไมเกิน 200,000 บาท
6.5 การจายเงินชวยเหลือสําหรับชาวประมง ใหชวยเหลือโดยมีหลักเกณฑดังนี้
(1) เจาของเรือประมงหรือลูกเรือประมงตาย หรือสูญหาย จะไดรับเงินชวยเหลือเปน
คาทําศพรายละ 10,000 บาท
(2) เจาของเรือประมงหรือลูกเรือประมงบาดเจ็บ จะไดรับเงินชวยเหลือเปนคารักษา
พยาบาลและคาบํารุงขวัญรายละ 1,000 บาท
6.6 กรณีเปนเกษตรกรผูเ พาะเลี้ยงสัตวน้ํา ไดรบั ความเสียหายจากโรคระบาดสัตวน้ําหลักเกณฑ
การใหความชวยเหลือเปนไปเชนเดียวกับขอ 5.1 และ 5.3
ขอ 7 หลักเกณฑการยื่นขอรับเงินชวยเหลือสําหรับเรือประมงใหปฏิบัติดังนี้
7.1 ใหเจาของเรือประมงหรือทายาทเจาของเรือประมง ยื่นคําขอตอประมงจังหวัดในทองทีท่ ี่
ประสบภัยธรรมชาติหรือในทองที่ทเี่ จาของเรือประมงมีภูมลิ าํ เนา การยื่นขอรับเงินคากูเ รือ ประมงและคา
ซอมแซมเรือประมง ใหยื่นคําขอแยกเปน 2 ฉบับ และ
7.2 ใหเจาของเรือประมงหรือทายาทเจาของเรือ ประมงที่ไดรบั ความเสียหายตามขอ 6.4
ยื่นคําขอรับเงินชวยเหลือพรอมเอกสาร ดังนี้
(1) สําเนาทะเบียนเรือไทย
(2) สําเนาอาชญาบัตรที่ยังไมหมดอายุในขณะทําการประมง และประสบภัยธรรมชาติ
สําหรับกรณีที่ตองมีอาชญาบัตรตามกฎหมายวาดวยการประมง และ
(3) หนังสือรับรองจากประมงจังหวัดหนึ่งฉบับ และจากสมาคมเรือหรือกลุมทําการ
ประมง หรือสมาชิกสหกรณประมงทีเ่ จาของเรือประมงเปนสมาชิก หรือจากกํานัน ในทองทีท่ ี่เกิดภัย
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ธรรมชาติ หรือในทองที่ทเี่ จาของเรือประมงมีภูมลิ ําเนา หรือจากหัวหนาสวนราชการในตางประเทศสําหรับกรณี
ประสบภัยนอกนานน้ําไทยวาเปนเรือประมงทีป่ ระสบภัยธรรมชาติหรือสูญหายในขณะทําการประมงจริง
อยางใดอยางหนึง่ แลวแตกรณีอีกฉบับหนึง่
ขอ8 หลักเกณฑการยื่นคําขอรับเงินชวยเหลือสําหรับชาวประมงใหปฏิบัติ ดังนี้
8.1 กรณีชาวประมงถึงแกความตายหรือสูญหาย
(1) ใหทายาทยื่นคําขอรับเงินชวยเหลือ ตอประมงจังหวัดในทองทีป่ ระสบภัยธรรมชาติ
หรือในทองทีท่ ี่ชาวประมงมีภูมลิ ําเนาอยู
(2) ใหทายาทยื่นคําขอรับเงินชวยเหลือ ตอประมงจังหวัดในทองทีท่ ี่ประสบภัยธรรมชาติ
หรือในทองทีท่ ี่ชาวประมงมีภูมลิ ําเนาอยู
(2.1) สําเนาใบมรณะบัตรหรือสําเนาบันทึกการสอบสวนของเจาหนาที่ฝา ยปกครอง
ทองทีห่ รือพนักงานสอบสวน หรือหนังสือรับรองจากหัวหนาสวนราชการในตางประเทศอยางใดอยางหนึ่ง
สําหรับกรณีประสบภัยธรรมชาตินอกนานน้ําไทยวาชาวประมงนั้นถึงแกความตายหรือสูญหาย
(2.2) สําเนาทะเบียนบานของชาวประมงผูถึงแกความตายหรือสูญหาย
(2.3) กรณีเปนทายาทของเจาของเรือประมงใหยนื่ หนังสือรับรองจากกํานันในทองที่
ที่เจาของเรือประมงมีภูมลิ ําเนาอยู เปนเจาของเรือประมงทีถ่ ึงแกความตายหรือสูญหาย
(2.4) กรณีทายาทของลูกเรือประมง ใหยื่นหนังสือรับรองจากเจาของเรือประมง
วาลูกเรือประมงที่ตาย หรือสูญหายเปนลูกเรือประมงของตน และไดประสบภัยธรรมชาติพรอมกับเรือของ
ตนจริง
เวนแตกรณีปรากฏวาเจาของเรือประมงนั้นถึงแกความตายหรือสูญหาย ใหยื่น
หนังสือรับรองจากกํานันในทองที่ทลี่ ูกเรือประมงมีภูมิลําเนาอยูวาเปนลูกเรือประมงที่ถึงแกความตายหรือ
สูญหายจากการทีเ่ รือประมงประสบภัยธรรมชาติแทน
(2.5) เอกสารแสดงถึงการเปนทายาท
8.2 กรณีชาวประมงบาดเจ็บ
(1) ใหชาวประมงยื่นคําขอรับเงินชวยเหลือตอประมงจังหวัดในทองที่ที่เกิดภัยธรรมชาติ
หรือในทองทีท่ ี่ชาวประมงมีภูมลิ ําเนา และ
(2) ใหชาวประมงยื่นคําขอรับเงินชวยเหลือพรอมเอกสารดังนี้
(2.1) สําเนาทะเบียนบานของชาวประมงทีบ่ าดเจ็บ
(2.2) กรณีเปนเจาของเรือประมง ใหยื่นหนังสือรับรองจากประมงจังหวัดและ
กํานันในทองทีท่ ี่ประสบภัยธรรมชาติหรือในทองที่ทเี่ รือประมงของตนประสบภัย
(2.3) กรณีเปนเรือประมงใหยื่นหนังสือรับรองจากเจาของเรือประมงวาเปนลูกเรือ
ประมงที่ไดรับบาดเจ็บจากการที่เรือประมงของตนประสบภัยธรรมชาติ
เวนแตกรณีปรากฏวาเจาของเรือประมงนั้นถึงแกความตายหรือสูญหายใหยื่น
หนังสือรับรองจากกํานันในทองที่ทลี่ ูกเรือประมงมีภูมิลําเนาวา เปนลูกเรือประมงที่ไดรับบาดเจ็บจากการที่
เรือประมงประสบภัยธรรมชาติแทน
(2.4)ใบรับรองแพทย
(2.5)เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของ

๑๐๘
ขอ 9 ใหมีคณะกรรมการตามระเบียบกรมประมงวาดวยการจายเงินชวยเหลือเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําหรือชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติขึ้นคณะหนึ่ง ตามอธิบดีกรมประมงไดแตงตั้งขึ้นหรือวิธีการอื่น
ที่อธิบดีกรมประมงมีคําสัง่
ขอ 10 ใหคณะกรรมการตามขอ 9 มีอํานาจและหนาที่ดังนี้
10.1 พิจารณากําหนดคาชวยเหลือจากความเสียหายที่เกษตรกรผูเ พาะเลี้ยงสัตวน้ําประสบ
ภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคระบาดสัตวน้ํา
10.2 พิจารณาและตรวจสอบหลักฐานที่แสดงวา เรือจมหรือสูญหาย ตามหลักฐานการ
ตรวจสอบในระดับจังหวัด
10.3 กําหนดวงเงินใหความชวยเหลือแกเจาของเรือที่ประสบภัยธรรมชาติหรือสูญหาย
10.4 พิจารณาและตรวจสอบหลักฐานการจายเงิน ใหแกเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ
ในกรณีตาง ๆเชน คาซอมแซมเรือ คารักษาพยาบาล เปนตน
ขอ 11 การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมใหกรรมการเสียงหนึ่ง
เสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้
ขาด
ขอ 12 ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได
ใหคณะกรรมการกําหนดองคประชุมและวิธีดําเนินงานของอนุกรรมการไดตามความ
เหมาะสม
ขอ 13 การจายเงินชวยเหลือเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หรือชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ
ตามระเบียบนี้ใหจายไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามระเบียบนีห้ รือจากอธิบดีกรม
ประมง
ขอ 14 การกําหนดราคาพันธุสัตวน้ํา อาหารสัตวน้ํา วัสดุอุปกรณการเกษตร การจัดซื้อจัดจางให
เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุและที่กรมประมงกําหนด แลวแตกรณี
ขอ 15 การเบิกจายเงินการเก็บรักษาเงินใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเยบทมี่
กรมประมงกําหนด
ขอ 16 ใหอธิบดีกรมประมงเปนผูรกั ษาการตามระเบียบนี้ และเปนผูมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ใหผูอํานวยการกองสงเสริมการประมงเปนผูกํากับดูแล
และดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541
ลงชื่อ ธํามรงค ประกอบบุญ
(นายธํามรงค ประกอบบุญ)
อธิบดีกรมประมง

๑๐๙

ระเบียบกรมประมง
วาดวยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและผูป ระกอบการดานการประมง
พ.ศ. 2553
โดยที่สมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและผูประกอบการ
ดานการประมง ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพความเปนจริง เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผูเ พาะเลี้ยงสัตวน้ําและผูป ระกอบการดานการประมง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
2534 และที่แกไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม กรมประมงจึงออกระเบียบเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเ พาะเลี้ยง
สัตวน้ําและผูป ระกอบการดานการประมงดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมประมงวาดวยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตว
น้ํา และผูประกอบการดานการประมง พ.ศ. 2553”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบกรมประมงวาดวยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเ พาะเลี้ยงสัตวน้ํา และ
ผูประกอบการดานการประมง พ.ศ. 2550
ขอ 4 ในระเบียบนี้
(1) “ทะเบียนเกษตรกรผูเ พาะเลี้ยงสัตวน้ํา” หมายถึง รายชื่อและขอมูลของเกษตรกร
ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ที่ไดรับอนุมัติใหขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเ พาะเลี้ยงสัตวน้ําและยังไมสิ้นสภาพตาม
ระเบียบนี้
(2) “ทะเบียนผูป ระกอบการดานการประมง” หมายถึง รายชื่อและขอมูลของ
ผูประกอบการดานการประมงที่ไดรับอนุมัติใหขึ้นทะเบียนผูป ระกอบการดานการประมงและยังไมสิ้นสภาพ
ตามระเบียบนี้
(3) “เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา” หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผูทําการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
(4) “การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา” หมายถึง การเลี้ยงสัตวน้ํา หรือการเพาะพันธุสัตวน้ําทัง้
โดยวิธีธรรมชาติ วิธีผสมเทียม หรือวิธีอื่นใด ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการกระทําในชวงหนึง่ ชวงใดของวงจรชีวิต
สัตวน้ํานั้น
(5) “ผูประกอบการดานการประมง” หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ดําเนิน
กิจการที่เกี่ยวของกับสัตวน้ํา ตามที่กรมประมงกําหนดเพื่อประโยชนในการรับขึ้นทะเบียน

๑๑๐
(6) ประมงจังหวัด ใหหมายความรวมถึง ผูอํานวยการสวนประมงกรุงเทพมหานครดวย
ขอ 5 ใหอธิบดีกรมประมงเปนผูรกั ษาการตามระเบียบนี้ และใหสํานักงานตรวจราชการกรม
(สตร.) เปนหนวยงานกลางรับผิดชอบการบริหารจัดการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มปี ญหาอุปสรรคหรือขอขัดของในการดําเนินการตามระเบียบนี้ ใหอธิบดีกรมประมงเปน
ผูพิจารณาหรือวินิจฉัยชี้ขาด และจะกําหนดใหผอนผันการบังคับใชสวนใด ๆ ของระเบียบนีส้ ําหรับกรณีใด
ตามความจําเปนและสมควรก็ได โดยใหถือเปนทีส่ ุด

หมวด 1
พนักงานเจาหนาที่
ขอ 6 ใหพนักงานตอไปนีเ้ ปนผูมีอํานาจหนาทีร่ ับคําขอ ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของคํา
ขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบคําขอจดทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หรือผูป ระกอบการ
ดานการประมง ตรวจสอบฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําหรือสถานประกอบการดานการประมง สําหรับฟารม
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําหรือสถานประกอบการดานการประมงที่ตงั้ อยูในเขตทองทีร่ ับผิดชอบ
(1) ประมงจังหวัด
(2) ขาราชการสังกัดกรมประมงที่ไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมประมง
(3) ขาราชการสังกัดสํานักงานประมงจังหวัดที่ไดรับมอบหมายจากประมงจังหวัดโดย
ไดรับความเห็นชอบของอธิบดีกรมประมง
ขอ 7 ใหประมงจังหวัดเปนผูม ีอํานาจอนุมัติใหขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเ พาะเลี้ยงสัตวน้ําหรือ
ผูประกอบการดานการประมง ลงนามในบัตรประจําตัวเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําหรือบัตรประจําตัว
ผูประกอบการดานการประมง และอนุมัติใหเพิกถอนทะเบียนเกษตรกรผูเ พาะเลี้ยงสัตวน้ําหรือทะบียน
ผูประกอบการดานการประมง

หมวด 2
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บทที่ 1
หลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนการขึน้ ทะเบียน
ขอ 8 เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่จะรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเ พาะเลี้ยงสัตวน้ําตาม
ระเบียบนี้ จะตองเปนผูท ี่มีคุณสมบัติดังนี้
(1) ในกรณีเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูมีสญ
ั ชาติไทย
(2) ในกรณีเปนนิติบุคคลตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
ขอ 9 เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่มีความประสงคจะขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ใหยื่นคําขอตามแบบ ทบ.1 ที่กําหนดไวทายระเบียบนี้ ณ สํานักงานประมงจังหวัด สํานักงานประมง
อําเภอ หรือจุดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามที่กรมประมงกําหนด ที่สถานที่ดําเนินการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่
ตั้งอยูในเขตพื้นทีร่ ับผิดชอบ

๑๑๑

ในกรณีสถานทีท่ ําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ตั้งอยูในพื้นที่คาบเกี่ยวระหวางเขตพื้นทีร่ ับผิดชอบตั้งแต
สองเขตพื้นที่ขึ้นไป เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสามารถยืน่ คําขอขึ้นทะเบียนตามวรรคแรกตอสํานักงาน
ประมงจังหวัด สํานักงานประมงอําเภอ หรือจุดรับขึ้นทะเบียนที่กรมประมงกําหนดในเขตทองที่ใดทองที่
หนึ่งก็ได เพียงหนึ่งทองที่
ขอ 10 ใหเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผูยื่นคําขอกรอกขอความในแบบ ทบ.1 ใหถูกตองครบถวน
และแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอดังตอไปนี้
(1) กรณีเปนบุคคลธรรมดา ใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเกษตรกร
(2) กรณีเปนนิติบุคคลใหแนบ
(2.1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล และ
(2.2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจ ัดการ หรือ
ผูแทนอื่นใดของนิตบิ ุคคลนั้น
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอและหนังสือมอบอํานาจใหเปนผูยื่นคํา
ขอ ในกรณีที่เกษตรกรผูเ พาะเลี้ยงสัตวน้ํามิไดเปนผูม ายื่นคําขอดวยตนเอง
(4) สําเนาเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน ดังตอไปนี้
(4.1) ในกรณีเกษตรกรเปนเจาของกรรมสิทธในที่ดิน ใหใชสําเนาโฉนดที่ดิน
(4.2) ในกรณีเกษตรกรเปนผูมสี ิทธิใชประโยชนในที่ดิน ใหใชเอกสารดังตอไปนี้
(4.2.1) น.ส.3 หรือ
(4.2.2) น.ส.3 ก หรือ
(4.2.3) สปก.-4-01 หรือ
(4.2.4) สค.1 หรือ
(4.2.5) กสน.5 (กรณีอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรม) หรือ
(4.2.6) พ.ส.23 (กรณีอยูในพื้นทีเ่ ขตปาสงวน) หรือ
(4.2.7) ส.ท.ก. (กรณีสทิ ธิทํากินอยูในเขตพื้นที่ปาสงวน) หรือ
(4.2.8) เอกสารในการลักษณะเดียวกันที่มีชื่อเรียกอยางอื่นที่แสดงวาเกษตรกร
เปนผูมีสทิ ธิใชประโยชนในที่ดิน
(4.3) ในกรณีเกษตรกรทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในทีจ่ ับสัตวน้ํา ที่ดินสาธารณประโยชน
ในที่ดินของรัฐ หรือในที่ดินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ใหใชสาํ เนาใบอนุญาตหรือสําเนาหนังสืออนุญาต ตาม
กฏหมายทีเ่ กี่ยวของ
(4.4) ในกรณีเกษตรกรทําการเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา ในที่ดินกรรมสิทธิของบุคคลอื่น หรือ
ที่ดินที่บุคคลอื่นเปนผูมสี ิทธิใชประโยชนในที่ดิน ใหใชสําเนาเอกสารที่แสดงถึงการยินยอมของเจาของกรรมสิทธิ์
หรือของผูม ีสทิ ธิใชประโยชนในที่ดิน ในการใหใชที่ดินนั้น เชน สัญญาเชาที่ดิน หนังสือยินยอมใหใชทดี่ ิน
ตามแบบ ทบ.1-1 ที่กําหนดไวทายระเบียบนี้ เปนตน
หากเกษตรกรผูขอขึ้นทะเบียนใหมไมสามารถนําเอกสารแสดงสิทธิ์ใชที่ดินตาม (4.1)
(4.2) และ (4.4) มาแสดงได ใหเกษตรกรผูขอขึ้นทะเบียนแสดงขอมูลเกี่ยวกับที่ดินโดยกรอกขอความตาม
แบบแสดงขอมูลที่ดอน ทบ.1-2 ที่กําหนดไวทา ยระเบียบนี้ โดยมีกาํ นันหรือผูใหญบานหรือประธานกรรมการ

๑๑๒
ชุมชนหรือนายกเทศมนตรีฯ (กรณีไมมีกํานัน ผูใหญบาน) ในทองทีท่ ี่สถานทีเ่ พาะเลี้ยงสัตวน้ํานั้นตั้งอยูให
การรับรอง หรือแสดงเอกสารหลักฐานการทําประชาคมแทนก็ได
ขอ 11 ใหพนักงานเจาหนาที่ลงทะเบียนรับคําขอและตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ
ขอความและเอกสารหลักฐาน แลวดําเนินการตอไปนี้
(1) กรณีที่ตรวจสอบแลวเห็นวาขอความและเอกสารหลักฐานไมถูกตองครบถวนใหคืนคํา
ขอกับเอกสารและแจงใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 1 วันทําการ เพื่อทําการแกไขใหถูกตองและยื่นใหม
ตอไป
(2) กรณีที่ตรวจสอบแลวเห็นวาขอความถูกตองครบถวน และเอกสารหลักฐานถูกตอง
ครบถวน ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบนัดหมายแกผูยื่นคําขอใหมารับบัตรประจําตัวเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําภายใน 15 วันทําการ
ขอ 12 เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกตองและออกใบนัดหมายแกเกษตรกรแลวใหพนักงานเจาหนาที่
ทําการตรวจสอบฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของเกษตรกร และรายงานผลการตรวจสอบพรอมจัดสงเอกสาร
หลักฐานการยื่นขอจดทะเบียนเกษตรกรไปยังสํานักงานประมงจังหวัดภายใน 2 วันทําการ
ขอ 13 เมื่อสํานักงานประมงจังหวัดไดรับเอกสารที่สง มาตาม ขอ 12 แลวใหลงทะเบียนรับ
เอกสารและทําการตรวจสอบคําขอ เอกสาร หลักฐานอีกครั้งหนึง่ แลวใหดําเนินการดังนี้
(1) กรณีตรวจสอบแลวเห็นวาขอมูลไมถูกตองตรงกับความจริงและไมครบถวนตาม
หลักเกณฑมิใหรับขึ้นทะเบียน และใหสง เรื่องคืนไปยังผูร ับหรือยื่นคําขอเพื่อแจงการไมรบั ขึ้นทะเบียน
พรอมเหตุผลใหเกษตรกรทราบภายใน 5 วันทําการ
(2) กรณีตรวจสอบแลวเห็นวาขอมูลถูกตองตรงกับความจริงและครบถวนตามหลักเกณฑ
ใหประมงจังหวัดอนุมัติการขึ้นทะเบียน
ขอ 14 เมื่อประมงจังหวัดไดอนุมัติการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเ พาะเลี้ยงสัตวน้ําแลว ใหบันทึก
รายชื่อตลอดจนขอมูลของเกษตรกรลงในฐานขอมูลของกรมประมงภายใน 10 วันทําการนับแตวันอนุมัติ
และใหมกี ารดําเนินการออกหมายเลขประจําตัวเกษตรกรผูเ พาะเลี้ยงสัตวน้ํา หมายเลขประจําตัวฟารม
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และออกบัตรประจําตัวผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหแกผูขอขึ้นทะเบียน
- หมายเลขประจําตัวเกษตรกรผูเ พาะเลี้ยงสัตวน้ํา ใหกําหนดตามหมายเลขประจําตัว
ประชาชนของเกษตรกรผูขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือตามหมายเลขทะเบียนนิติบุคคลในกรณีผูขอขึ้น
ทะเบียนเปนนิตบิ ุคคล และใหมีหมายเลขเดียวตอเกษตรกรหนึ่งราย
- หมายเลขประจําตัวฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหมหี นึ่งหมายเลขตอหนึ่งฟารม ตาม
รูปแบบ และหลักเกณฑทกี่ รมประมงกําหนด
- บัตรประจําตัวเกษตรกร ใหมรี ูปแบบตามแบบ ทบ.3 ทีก่ ําหนดไวทายระเบียบนี้
ขอ 15 เมื่อประมงจังหวัดไดอนุมัติการขึ้นทะเบียนแลว ใหถือวาเกษตรกรผูเ พาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ดังกลาวเปนผูท ี่ไดขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเ พาะเลี้ยงสัตวน้ําของกรมประมง นับแตวันที่ไดยื่นคําขอขึ้น
ทะเบียน
ขอ 16 ใหสํานักงานประมงจังหวัดดําเนินการสงบัตรประจําตัวเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไปให
เกษตรกรภายในกําหนดนัดหมาย

๑๑๓

บทที่ 2
อายุทะเบียน การสิ้นสภาพทะเบียน และการตออายุทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวน้ํา
ขอ 17 อายุของทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวน้ํานั้น มีกําหนด 3 ป นับแตวันขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเกษตรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไวแลวและใกลสิ้น
อายุหากประสงคจะตออายุทะเบียน ใหยื่นแบบแสดงความจํานงตออายุทะเบียนตามแบบ ทบ. 4 ที่กําหนด
ไวทายระเบียบนี้ ณ สถานที่ยื่นคําขอขึ้นทะเบียน ภายใน 30 วัน กอนทะเบียนจะสิ้นอายุลง โดยตองแสดง
หลักฐานดังตอไปนี้
(1) บัตรประจําตัวเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําฉบับเดิม
(2) หลักฐานที่แสดงวาไดมีการดําเนินการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยางตอเนื่อง เชน ใบเสร็จรับ
เงินคาซื้อพันธุส ัตวน้ํา ใบเสร็จรับเงินคาซื้ออาหารสัตวน้ํา ใบรายงานผลผลิตสัตวน้ํา หรือภาพถายสถานที่
ดําเนินการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เปนตน
(3) สําหรับกรณีดําเนินการเพาะเลี้ยงสัตวในทีจ่ ับสัตวน้ํา ในที่ดินสาธารณะประโยชน ใน
ที่ดินของรัฐ หรือในที่ดินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ตามขอ 10 (4.3) ใหแสดงสําเนาใบอนุญาตหรือสําเนา
หนังสืออนุญาต ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ 18 ใหเกษตรกรผูเพาะเลีย้ งสัตวน้ําที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามีหนาที่
ตองแจงขอมูลสัตวน้ํารายปตามแบบ ทบ. 4-1 ที่กําหนดไวทายระเบียบนี้ ในรอบปที่ 1 และรอบปที่ 2
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ครบรอบ ณ สถานที่ที่ยื่นคําขอขึ้นทะเบียน
ขอ 19 การดําเนินการตออายุทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํานั้น ใหนําหลักเกณฑ วิธีการ
และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามาใชโดยอนุโลม
ขอ 20 การสิ้นสภาพทางทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา นอกจากเปนไปดวยการสิ้นอายุ
ทะเบียนตามขอ 17 ของระเบียบนี้แลว ทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอาจสิ้นสภาพไปดวยเหตุ
ดังตอไปนี้
(1) เมื่อปรากฏวาเกษตรกรแจงขอมูลหรือแสดงหลักฐานที่ใชในการขอขึ้นทะเบียนเปน
เท็จโดยเจตนา และประมงจังหวัดไดอนุมัติใหถอนชื่อออกจากทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแลว
(2) เมื่อปรากฏวาเกษตรกรไมยินยอมใหพนักงานเจาหนาที่ของกรมประมงเขาไปตรวจสอบ
ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในระหวางเวลาราชการโดยไมมีเหตุอนั สมควร และประมงจังหวัดไดอนุมัติใหถอนชื่อ
ออกจากทะเบียนเกษตรกรผูเ พาะเลี้ยงสัตวน้ําแลว
(3) เมื่อเกษตรกรไมแจงขอมูลสัตวน้ํารายป ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในขอ 18 และ
ประมงจังหวัดไดอนุมัติใหถอนชื่อออกจากทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแลว
ทั้งนี้ ในกรณีตาม (1) ใหถือวาไมมีสภาพทางทะเบียนมาตั้งแตตน
เกษตรกรที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตาม (1) (2) และ (3) สามารถ
อุทธรณการถูกถอนชื่อตอประมงจังหวัดไดภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดทราบหรือควรทราบการถูกถอนชื่อ
ดังกลาว คําวินิจฉัยอุทธรณของประมงจังหวัดใหถือเปนที่สุด

๑๑๔

หมวดที่ 3
การขึ้นทะเบียนผูป ระกอบการดานการประมง
ขอ 21 ผูป ระกอบการดานการประมงที่ มีดวามประสงคจ ะขึ้นทะเบียนผูประกอบการดานการ
ประมงใหยื่นคําขอขึ้นทะเบียนผูประกอบการดานการประมงตามแบบ ทบ. 2 ที่กําหนดไวทายระเบียบนี้ ณ
สํานักงานประมงจังหวัด สํานักงานประมงอําเภอ หรือจุดรับขึ้นทะเบียนที่กรมประมงกําหนด ที่สถานที่
ประกอบการดานการประมงของตนตั้งอยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ผูประกอบการดานการประมงทีม่ ีความประสงคขอตออายุทะเบียนผูประกอบการดานการประมง
ใหยื่นคําขอตออายุทะเบียนผูประกอบการดานการประมงตามแบบคําขอ ทบ. 5 ที่กําหนดไวทายระเบียบนี้
ณ สถานที่ที่ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนผูป ระกอบการดานการประมง ภายใน 30 วัน กอนวันสิ้นอายุทะเบียน
ขอ 22 ใหนําหลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ตั้งแตขอ 8 ถึงขอ 20 มาใชสําหรับการขึ้นทะเบียนผูประกอบการดานการประมง โดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
ขอ 23 สําหรับเกษตรกรผูเ ลี้ยงสัตวน้ําหรือผูประกอบการดานการประมงที่ไดรบั การขึ้นทะเบียนไว
แลวอยูกอนระเบียบนี้มผี ลใชบังคับ ก็ใหทะเบียนมีอายุตอไปตามระเบียบที่ใชขึ้นทะเบียนจนกวาจะสิ้นอายุ
ทะเบียน เวนแตมเี หตุที่ทําใหสิ้นสภาพไปตามระเบียบนีแ้ ละหากเกษตรกรผูเ พาะเลี้ยงสัตวน้ําหรือผูป ระกอบการ
ดานการประมงมีความประสงคจะตออายุทะเบียนก็ใหดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตอ
อายุทะเบียนที่กําหนดไวในระเบียบนี้ตอไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2553
นางสมหญิง เปยมสมบูรณ
(นางสมหญิง เปยมสมบูรณ)
อธิบดีกรมประมง

๑๑๕

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ
ตามระเบียบกรมประมงวาดวยการขึน้ ทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและ
ผูป ระกอบการดานการประมง พ.ศ. 2553
เกษตรกรยืน่ คําขอและหลักฐานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเ พาะเลี้ยงสัตวน้ํา

เจาหนาที่ระดับอําเภอรับคําขอขึ้นทะเบียนฯ และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

หลักฐานถูกตอง ครบถวน
เจาหนาที่ระดับอําเภอออกใบนัดหมายแกผูยื่น
คําขอใหมารับบัตรประจําตัวเกษตรกร
ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําภาย15 วันทําการ

หลักฐานไมถูกตอง ครบถวน
เจาหนาที่ระดับอําเภอคืนคําขอกับเอกสารและ
แจงใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 1 วันทําการ
เพื่อทําการแกไขใหถูกตองและยื่นใหมตอไป

เจาหนาระดับอําเภอดําเนินการตรวจสอบฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของเกษตรกรและ
รายงานผลการตรวจสอบพรอมจัดสงเอกสารหลักฐานการยืน่ คําขอขึ้นทะเบียนฯไปยัง
สํานักงานประมงจังหวัด

เจาหนาที่สํานักงานประมงจังหวัดรับเอกสาร แลวใหลงทะเบียนรับเอกสาร และทําการตรวจสอบคํา
ขอขึ้นทะเบียนฯ เอกสารหลักฐาน และสถานที่ดําเนินการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอีกครั้งหนึ่ง
กรณีตรวจสอบแลวเห็นวาขอมูลถูกตองตรงกับ
ความจริงและครบถวนตามหลักเกณฑ
เสนอประมงจังหวัดเพื่อขออนุมัติคําขอขึ้นทะเบียนฯ

กรณีตรวจสอบแลวเห็นวาขอมูลไมถูกตองตรงกับ
ความจริงและไมครบถวนตามหลักเกณฑ
สงเรื่องคืนไปยังผูรบั คําขอ เพื่อแจงการไมรับขึ้นทะเบียน
พรอมเหตุผลใหเกษตรกรทราบภายใน 5 วันทําการ

๑๑๖

เมื่อประมงจังหวัดไดอนุมัติการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแลว ใหเจาหนาที่สํานักงานประมงจังหวัด
บันทึกรายชื่อตลอดจนขอมูลของเกษตรกรลงในฐานขอมูลของ
กรมประมงภายใน 10 วันทําการนับแตวันอนุมัติ

เจาหนาที่สํานักงานประมงจังหวัดดําเนินการสง
บัตรประจําตัวเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไปใหเจาหนาที่ระดับอําเภอ

เจาหนาที่ระดับอําเภอดําเนินการสงบัตรประจําตัวเกษตรกร
ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไปใหเกษตรกรภายในกําหนดนัดหมาย
หมายเหตุ อายุของทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํานั้นมีอายุ 3 ป นับแตวันไดรับการขึ้น
ทะเบียน
เกษตรกรผูเ พาะเลี้ยงสัตวน้ําตองยื่นแบบแสดงความจํานงขอตออายุทะเบียนเกษตรกร
ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามแบบ ทบ.4 ที่กําหนดไวทายระเบียบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเ พาะเลี้ยงสัตวน้ําฯ
ณ สถานที่ที่ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําภายใน 30 วัน กอนอายุทะเบียนเกษตรกร
ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจะหมดลง โดยตองแสดงหลักฐานดังตอไปนี้
(1) บัตรประจําตัวเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําฉบับเดิม
(2) หลักฐานที่แสดงไดวามีการดําเนินการเลี้ยงสัตวน้ํา หรือ เพาะพันธุสัตวน้ํา
อยางตอเนื่อง เชน ใบเสร็จรับเงินคาซื้อพันธุส ัตวน้ํา หรือใบรายงานผลผลิตสัตวน้ํา เปนตน
(3) เอกสารที่แสดงถึงการมีสิทธิ์ในการใชพื้นที่ดําเนินการเลี้ยงสัตวน้ําหรือ
เพาะพันธุส ัตวน้ําสําหรับกรณีเกษตรกรผูเ พาะเลี้ยงสัตวน้ําที่มไิ ดดําเนินการเลี้ยงสัตวน้ําหรือเพาะพันธุส ัตวน้ําใน
ที่ดินของตน

๑๑๗

ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
เอกสารหลักฐาน
(1) กรณีเปนบุคคลธรรมดา ใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเกษตรกร
(2) กรณีเปนนิตบิ ุคคลใหแนบ
(2.1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล และ
(2.2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูจ ดั การ หุนสวนผูจ ัดการ หรือ
ผูแทนอื่นใดของนิตบิ ุคคลนั้น
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอและหนังสือมอบอํานาจใหเปนผูยนื่ คําขอ
ในกรณีที่เกษตรกรผูเ พาะเลี้ยงสัตวน้ํามิไดเปนผูม ายื่นคําขอดวยตนเอง
(4) สําเนาเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน
(4.1) ในกรณีเกษตรกรเปนเจาของที่ดิน ไดแก
(4.1.1) โฉนดที่ดิน หรือ
(4.1.2) น.ส.3 ก หรือ
(4.1.3) สปก.-4-01 หรือ
(4.1.4) สค.1 หรือ
(4.1.5) กสน.5 (กรณีอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรม) หรือ
(4.1.6) ป.ส.23 (กรณีอยูในพื้นทีเ่ ขตปาสงวน) หรือ
(4.1.7) ส.ท.ก. (กรณีสทิ ธิทํากินอยูในเขตพื้นที่ปาสงวน) หรือ
(4.1.8) เอกสารอื่น ๆ ที่แสดงการมีสทิ ธิในที่ดิน
(4.2) ในกรณีที่ดินที่ใชดําเนินการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามิใชที่ดินของเกษตรกรใหใช
เอกสารแสดงการมีสิทธิหรือไดรบั อนุญาตหรือยินยอมใหใชที่ดินหรือไดรับอนุญาตใหเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เชน
สัญญาเชาที่ดิน หนังสืออนุญาตใหเชาที่ดิน หลักฐานใหใชทดี่ ินเปนหนังสือ ใบอนุญาตเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
เปนตน
(ผูที่เชาที่ดินผูอื่นตองนําสําเนาเอกสารสิทธิในที่ดินของเจาของและหนังสือสัญญาเชามายื่นตอ
เจาหนาที่รับคําขอขึ้นทะเบียนฯ)

๑๑๘

การทําการประมงนอกนานน้ํา

๑๑๙
 การทําการประมงในนานน้ําสหภาพพมา
ปจจุบันเรือประมงไทยเขาไปทําการประมงในนานน้ําพมาใน 2 รูปแบบ ไดแก
1. การทําประมงรวม (Joint Venture)
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2544 เปนตนมา ทางการพมาเปดโอกาสใหเรือประมงไทยเขาไปทํา
การประมงในลักษณะของการทําประมงรวม (Joint Venture) โดยจัดตั้งเปนบริษัทรวมทุนและอยูภายใต
แผนงาน Joint Venture Fishing Programmes ซึ่งบริษัทฯ จะตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมาธิการ
ลงทุนของพมา (Myanmar Investment Commission, MIC) บริษัทเรือประมงไทยที่เขาไปทําการประมง
รวมกับบริษัทในพมา มีดังนี้
1.1 บริษัท ส. พรนาวินจํากัด รวมทุนกับบริษทั รวมทุน Myanmar Fisheries
International จํากัด มีเรือประมงเขาไปทําประมงจํานวน 4 ลํา
1.2 บริษทั ซี ฮันเตอร จํากัด รวมทุนกับบริษทั รวมทุน Myanmar Fisheries
International จํากัด มีเรือประมงเขาไปทําประมงจํานวน 7 ลํา
1.3 บริษัท เอ็ม พี เอ็ม มารีน ฟชเชอรี่ จํากัด รวมทุนกับบริษัทรวมทุน Myanmar
Fisheries International จํากัด มีเรือประมงเขาไปทําประมงจํานวน 4 ลํา
ในสวนของจังหวัดระนอง บริษัทที่ไดเขาไปทําการประมงรวมกับบริษัทในพมา คือบริษัท
พีระมิด โดยมีเรือประมงเขาไปทําการประมงจํานวน 7 ลํา
2. สิทธิทําการประมง (Fishing Right) ในประเทศพมา
รัฐบาลพมาไดใหสิทธิทําการประมง (Fishing Right) แก บริษัท สยาม โจนาธาน จํากัด
เพียงบริษัทเดียว ซึง่ ผานการคัดเลือกและผานการพิจารณาจากมติคณะรัฐมนตรีของพมา โดยไดสทิ ธิทําการ
ประมงเรือประมงอวนลากจํานวน 450 ลํา และเรืออวนลอมจํานวน 50 ลํา รวมเปนเรือ 500 ลํา ภายใน
กําหนดระยะเวลา 5 ป ในชวงปแรกๆ ของโครงการมีเรือประมงไทยเขารวมโครงการไปทําการประมงใน
นานน้ําพมาประมาณ 300 กวาลํา แตเนื่องจากมีปญ
 หาอุปสรรคทําใหเรือประมงไทยไมคุมทุนจึงไดขอออก
จากโครงการ และพักตั๋ว จึงทําใหในปจจุบันมีเรือเขาไปทําการประมงในนานน้ําพมาภายใตบริษัทสยามโจ
นาธาน จํากัดประมาณ 110 ลํา การทําการประมงภายใตสทิ ธิทําการประมงนี้ไมมบี ริษทั ตัวแทนของพมา
เนื่องจากไดรบั สิทธิทําการประมงโดยตรงจากรัฐบาลพมา เรือที่จะเขาไปทําการประมงในนานน้ําพมา ทั้ง
ภายใตการรวมทุนหรือสิทธิทําการประมงก็ตาม ตองไดรับการรับรองจากกรมประมงไทยไปยังกรมประมง
พมากอน และนําเรือประมงเขาไปวัดขนาดที่เกาะสอง เรือประมงไทยสามารถนําสัตวน้ําที่จบั ไดกลับมาขึ้น
ทาและขายในประทศไทย ที่จังหวัดระนองแตเรือประมงทีท่ ําการประมงภายใตการรวมทุนสวนใหญจะนํา
สัตวน้ําขึ้นที่ทาเรือพมาเลย
พื้นที่ ที่เรือประมงไทยเขาไปทําการประมงในนานน้ําพมา เปนเขตเศรษฐกิจจําเพาะของ
พมา โดยแบงออกไดเปน 4 บริเวณ จากตอนเหนือลงใต คือ เขตยะไข มีพื้นที่ประมาณ 24,332 ตาราง
ไมล เขตอิระวดี มีพื้นที่ประมาณ 34,590 ตารางไมล เขตมอญ มีพื้นทีป่ ระมาณ 11,475 ตารางไมล และ
เขตตะนาวศรี มีพื้นที่ประมาณ 420,083 ตารางไมล นอกจากนี้ ยังมีเรือเขาไปทําการประมงในลักษณะ
ตั๋วชาวบานอีกจํานวนหนึ่ง

๑๒๐

ในปจจุบันบริษัทที่ไดสทิ ธิทําการประมง (Fishing Right) ในพื้นทีข่ องประเทศพมาเพิ่มอีก
2 บริษัท ไดแก
1. บริษัทริวจิอินเตอรเนชั่นแนล เรือที่เขารวมสัมปทานจํานวน 65 ลํา
2. บริษัทแสงอรุณ ฟชชิง่ เรือที่เขารวมสัมปทานจํานวน 20 ลํา
 ปญหาการทําประมงในนานน้ําพมาของเรือประมงไทย มีดังนี้
1. เนื่องจากราคาน้ํามันที่สงู มากขึ้น ทําใหตนทุนการทําประมงสูงขึ้น ไมคุมกับคา
สัมปทาน โดยเฉพาะในชวงทะเลฝงอันดามันมีการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลจึงไมเอื้ออํานวยตอ การทําการ
ประมงโดยเฉพาะอวนลาก แตจะเหมาะทําการประมงอวนลอมมากกวา
2. คาสัมปทานทําการประมงมีราคาสูง ผูป ระกอบการไทยจึงประสบปญหาไมคุมทุนซึ่ง
ฝายไทยเคยเจรจาขอใหฝายพมา พิจารณาทบทวนราคาคาสัมปทานทําการประมงในแกเรือประมงไทย แต
พมาไมสามารถลดราคาลงไดแตชวยขยายอายุในอนุญาตทําการประมงใหนานขึ้น จากเดิม 30 วัน เปน 35
วัน เรือประมงไทยก็ยังประสบปญหาอยูดี
3. ทรัพยากรสัตวน้ําของพมามีคุณภาพต่ําและมีจํานวนลดนอยลงจากเดิมกอนที่พมาจะ
ใหสัมปทานแกบริษัทประมงไทย เนื่องจากเรือประมงเขาไปทําการประมงในนานน้ําพมามากขึ้น ผลผลิต
สัตวน้ําที่จบั ไดเริม่ ลดลง ทําใหใชระยะเวลาในการทําการประมงแตละเที่ยวนานขึ้น และเดินเรือขึ้นไปทาง
เหนือในเขตอิระวดีมากขึ้น ทําใหใชเวลาทําการประมงและเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น กอใหเกิดความไมคุมทุน
4. มีการรีดไถน้ํามันดีเซลและสิ่งของอุปโภคบริโภคจากเจาหนาที่พมาอยูเนืองๆ
5. มีเรือประมงไทยลักลอบเขาไปทําการประมงในบริเวณรอยตอกับประเทศพมา และ
เรือประมงบางลําทําการประมงโดยผิดกฎหมาย ในเรือ่ งเครือ่ งมือทําการประมง วิธีการทําประมง และพื้นที่
ทําการประมง ไมถูกตองตามที่ไดรบั อนุญาต การทําการประมงผิดกฎหมายเหลานีอ้ าจทําใหกระทบตอ
ความสัมพันธและความรวมมือ ทางดานการประมงอันดีของไทยและพมาได
ปจจุบัน จํานวนเรือประมงทีท่ ําสัมปทานประมงในประเทศพมาป พ.ศ. 2554 มีจํานวนทัง้ สิ้น
152 ลํา จํานวนผูประกอบการทีม่ าติดตอขอรับบริการจากดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนองในป พ.ศ.
2554 มีจํานวนทั้งสิ้น 45 ราย แบงเปน ผูป ระกอบการบุคคลธรรมดา จํานวน 35 ราย ผูประกอบการ
นิติบุคคล/บริษัท จํานวน 10 ราย ไดแก
1. บริษัท สยามโจนาธาน จํากัด
2. บริษัทริวจิ อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย จํากัด
3. บริษัท แสงอรุณฟชชิ่ง จํากัด
4. บริษัท สยามชัยอาหารสากล จํากัด
5. บ.พีรมิด ฟชเชอรี่ แอนดอินเตอรเทรด จํากัด
6. บริษัท ปูเค็มดอทคอม อิมปอรต เอ็กซปอรต จํากัด
7. บริษัท ทองพลิศร จํากัด
8. บริษัท ซี บิส คิท จํากัด
9. บริษัท โกลดเดนท แทงเกอร จํากัด
10. บริษัท โอเชี่ยนเวิลด ซีฟูด จํากัด

๑๒๑

ขั้นตอนการนําสัตวน้ําเขามาในราชอาณาจักร
ผูนําเขา
กอนนําเขา

ยื่นคํารอง
1.แบบ ร.1/1

อนุญาตนําสัตวน้ําเขามาในราชอาณาจักร

ดานตรวจสัตว
น้ํา

2.คําขอ

พิจารณาออก

1.ใบอนุญาตใหสัตวน้ําบางชนิดเขามาใน
ราชอาณาจักร

ดานตรวจสัตวน้ํา
วันที่นําเขา

ตรวจสอบใบอนุญาต+เอกสารที่
เกี่ยวของ
ตรวจสอบสินคา
สุมเก็บตัวอยาง ตรวจโรค + สาร
ตกคาง
พิจารณา

อายัด หรือกักกัน
เพื่อรอผลการ
ตรวจสอบ
ไมผาน
ดําเนินการตาม
กฎหมาย

อนุญาต

ผาน
อนุญาต
ออกใบอนุญาต

ออกใบอนุญาต
ร.7

๑๒๒
การนําสัตวน้ําเขามาในราชอาณาจักร
การนําสัตวน้ํามีชีวิตและซากสัตวน้ําเขามาในราชอาณาจักร ตองปฏิบัติตามขอกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ
ดังนี้
1.พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490
2.พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.2499
3.พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
4.พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535
5.กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนการดําเนินการ
 กอนการนําเขา
1.ผูประสงคจะนําสัตวน้ําหรือซากสัตวน้ําเขามาในราชอาณาจักร สามารถติดตอขอรับใบอนุญาต
นําเขาได ณ ดานตรวจสัตวน้ํา หรือสํานักงานประมงจังหวัดที่ปฏิบัติหนาที่แทนดานตรวจสัตวน้ํา ณ ทาที่นํา
เขา พรอมเอกสารทีเ่ กี่ยวของดังตอไปนี้
- คําขอตามแบบ ร.1/1
- คําขออนุญาตนําสัตวน้ําบางชนิดเขามาในราชอาณาจักร
- ใบอนุญาตนําเขาสัตวปาตาม พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535กรณีเปน
สัตวน้ําชนิดที่เปนสัตวปา (ติดตอขอรับลวงหนาไดที่สวนอนุญาตและจัดการประมง
สํานักบริหารจัดการดานการประมง กรมประมง)
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ (บุคคล
ธรรมดา)
- สําเนาทะเบียนบาน (บุคคลธรรมดา)
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (นิตบิ ุคคล)
- หนังสือมอบอํานาจ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐของผูมอบ และผูรับมอบ (กรณีผขู ออนุญาตไมสามารถมาดําเนิน
การดวยตนเองได)
- สําเนาใบอนุญาตทําการคาสัตวน้ํา (อ.6) สําหรับกรณีทเี่ ปนผูประกอบอาชีพดังกลาว
- สําเนาหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ํา หรือหนังสือรับรองสุขศาสตรสัตวน้ํา ซึ่งออก
โดยหนวยงานที่มีอํานาจของประเทศตนทาง (สําหรับกรณีที่ตองมีและสามารถนํามา
แสดงลวงหนาได)
- กรณีเปนการนําเขาเพื่อสงออก ใหผยู ื่นคําขอแจงรายการหรือขอความซึ่งระบุ
สถานที่เพาะเลี้ยงหรือเก็บสัตวน้ําดวย
- เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่กําหนด

๑๒๓

2.ผูนําเขาตองยื่นคําขอกอนการนําเขาไมนอยกวา 7 วัน เวนแตเปนการนําติดตัวเขามาจะยื่นคําขอ
ขณะนําเขามาก็ได (ยกเวนสัตวน้ําซึ่งเปนสัตวปา)
3.หากผูนําเขาตองการจะนําสัตวน้ําไปยังสถานกักกัน หรือทีพ่ ักซากสัตวน้ําที่มิใชของกรมประมง
สถานกักกันสัตวน้ําหรือที่พักซากสัตวน้ํานั้นจะตองไดรับการตรวจรับรองตามระเบียบ
4.เมื่อไดรับคําขอ เจาหนาที่จะลงทะเบียนรับ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานทีเ่ กี่ยวของ พรอมทั้ง
พิจารณาวาสัตวน้ํานั้นมิไดมาจากทองที่ทสี่ งสัยวามีโรคระบาด หรือกรณีสัตวน้ํามีชวี ิตตองมิไดเปนชนิดพันธุ
ตางถิ่น (Alien Species)
5.หากตรวจสอบแลวเอกสารไมถูกตองครบถวน ใหคืนคําขอและแจงใหผยู ื่นคําขอทราบเพือ่ ทําการ
แกไขใหถูกตองตอไป
6.เจาหนาที่ผรู ับคําขอเสนอผูมีอํานาจพิจารณาออกเอกสารดังตอไปนี้ ภายใน 3 วันทําการ
- หนังสืออนุญาตใหนําสัตวน้ําบางชนิดเขามาในราชอาณาจักรไทย
- ใบแจงอนุมัตินําสัตวเขามาในราชอาณาจักร (ร.6)
- เงื่อนไขการนําเขา (Requirement) ตามที่กําหนด
7.กรณีผมู ีอํานาจไดพิจารณาแลวไมอนุญาตตามคําขอ ใหแจงผูยื่นคําขอทราบโดยเร็ว
8.เมื่อผูไดรับเอกสารตามขอ 6.แลว ใหแจงยืนยันการนําเขาเกี่ยวกับวัน เวลาที่นําเขา เที่ยวบิน
เที่ยวเรือ หรือยานพาหนะที่นําสัตวน้ําเขามาตอเจาหนาที่ กอนการนําเขา 1 วันทําการ
 วันที่นําเขา
1.ผูนําเขาแสดงหลักฐานและเอกสารทีเ่ กี่ยวของตอเจาหนาที่ประจําดานตรวจสัตวน้ําหรือเจาหนาที่
ประจําสํานักงานประมงจังหวัดทีป่ ฏิบัติหนาที่แทนดานตรวจสัตวน้ํา ณ ทาที่นําเขา ดังนี้
- หนังสืออนุญาตใหนําสัตวน้ําบางชนิดเขามาในราชอาณาจักร
- ใบแจงอนุมัตินําสัตวหรือซากสัตวเขามาในราชอาณาจักร (แบบ ร.6)
- คําขอนําเขาอาหาร (กรณีนําเขามาผลิตเปนอาหาร)
- ใบอนุญาตใหนําเขาสัตวปาตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.
2535 (กรณีเปนสัตวปา และออกโดยสวนอนุญาตและจัดการประมง กรมประมง)
- ใบอนุญาตใหสงออกสัตวปาตามอนุสัญญา CITES (Export Permit) ฉบับจริง จาก
ประเทศผูสงออก (กรณีเปนสัตวปาซึ่งอยูในอนุสญ
ั ญา CITES)
- หนังสือรับรองการนําเขาปลาทูนาครีบเหลืองจากกรมประมง(กรณีนําเขาปลาทูนา
ครีบเหลือง)
- หนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ํา หรือ หนังสือรับรองสุขศาสตรซากสัตว ที่แสดงการ
ปลอดโรคทีก่ ําหนด ฉบับจริง ซึ่งออกโดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจของประเทศตนทาง
(ถามี)
- ใบรับรองแสดงการปลอดสารปฏิชีวนะตกคาง (คลอแรมฟนิคอล , ไนโตรฟวแรนส)
จากหนวยงานที่ประเทศตนทางรับรอง กรณีเปนสินคากุง (ถามี)

๑๒๔
- สําเนาใบอนุญาตผลิตอาหารจากกระทรวงสาธารณสุข กรณีเปนผูประกอบการผลิต
อาหาร (ยื่นเฉพาะครัง้ แรก)
- สําเนาใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร จากกระทรวงสาธารณสุข
สําหรับ กรณีเปนผูประกอบการผลิตอาหาร (ยื่นเฉพาะครัง้ แรก)
- สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม (ถามี,ยื่นเฉพาะ
ครั้งแรก)
- ใบขนสินคาขาเขา (ถามี)
- ใบรายการสินคา หรือ Invoice (ถามี)
- ใบตราสงสินคา หรือ Air Waybill หรือ Bill of Lading (ถามี)
- ใบแสดงรายละเอียดสินคา หรือ Packing List (ถามี)
- เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่กําหนด
2.เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและสัตวน้ํา และพิจารณาดําเนินการดังตอไปนี้
(1) พิจารณาสุมเก็บตัวอยางเพื่อตรวจโรค หรือ สารตกคาง และออกใบอนุญาตใหนํา
เขาได
หรือ
(2) พิจารณาสุมเก็บตัวอยาง และอายัด หรือ กักกันสัตวน้ํานั้น เพื่อรอผลการตรวจวิ
เคราะห หากผลการตรวจผานมาตรฐานจะออกใบอนุญาตใหนําเขาได หากผล
การตรวจไมผานมาตรฐานจะพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายตอไป
3.สัตวน้ําที่ผรู ับอนุญาตจะนําเขามาในราชอาณาจักรตองมีชนิด ขนาด ปริมาณ ถูกตองตรงตามที่
กําหนดไวในหนังสืออนุญาต หรือไมเกินกวาที่กําหนดไวในหนังสืออนุญาต
4.หนังสืออนุญาต หรือ ใบอนุญาตที่ออกให 1 ฉบับ สามารถใชนําสัตวน้ําเขามาในราชอาณาจักรได
1 ครั้ง
5.สัตวน้ําหรือซากสัตวน้ําที่อยูระหวางการอายัดหรือกักกัน ใหเจาของเปนผูควบคุม ดูแล รับผิดชอบ
และออกคาใชจายเองทั้งสิ้น

๑๒๕

การนําสัตวน้ําออกนอกราชอาณาจักร
กอนการสงออก
ผูสงออก
ยื่นคํารอง
1.สัตวน้ําทุกชนิด –(แบบ ร.1/1)
2.กุงกุลาดํามีชีวิตขนาดบริโภค – (คํา
รองขอรับหนังสือรับรองสงกุง กุลาดํามี
ชีวิตฯ และ แบบ ร1/1)

ดานตรวจสัตวน้ํา

สัตวน้ําทุกชนิด

กุงกุลาดํามีชีวิต

ใบอนุญาต ร.9

- หนังสือรับรองสงกุงกุลาดํามีชีวิต
ออกไปนอกราชอาณาจักร
- ใบอนุญาต ร.9

วันทีส่ งออก
ดานตรวจสัตวน้ํา
- ตรวจสอบใบอนุญาต
- ตรวจสอบเอกสาร
-ตรวจสอบสินคา

อนุญาต
หมายเหตุ : การส่ งออกสัตว์ นาชนิ
ํ ดทีเป็ นสัตว์ ป่า ผู้ส่งออกต้ องติดต่ อขอรั บใบอนุญาตที ส่ วนอนุญาตและ
จัดการประมง
กรมประมง ก่ อนการดําเนินการตามขันตอนนี

๑๒๖

การนําสัตวน้ําออกนอกราชอาณาจักร
การนําสัตวน้ํามีชีวิต ซากสัตวน้ําออกนอกราชอาณาจักร ตองปฏิบัติตามขอกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ
ดังนี้
1.พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.2499
2.พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535
3.พระราชบัญญัติวาดวยการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2522
4.กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนการดําเนินการ
 กอนการสงออก
1.ผูประสงคจะนําสัตวน้ําหรือซากสัตวน้ําออกนอกราชอาณาจักร สามารถติดตอขอรับใบอนุญาต
ได ณ ดานตรวจสัตวน้ํา หรือสํานักงานประมงจังหวัดที่ปฏิบตั ิหนาที่แทนดานตรวจสัตวน้ํา ณ ทาที่สงออก
พรอมเอกสารที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
- คําขอตามแบบ ร.1/1
- คํารองขอรับหนังสือรับรองสงกุงกุลาดํามีชีวิตเพื่อการบริโภค หรือ แบบ กท.1
(กรณีเปนการสงออกกุงกุลาดํามีชีวิตเพื่อการบริโภค)
- ใบอนุญาตสงออกสัตวปาตาม พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 กรณี
เปนสัตวน้ําชนิดที่เปนสัตวปา (ติดตอขอรับลวงหนาไดที่สวนอนุญาตและจัดการประมง
สํานักบริหารจัดการดานการประมง กรมประมง)
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (บุคคลธรรมดา)
- สําเนาทะเบียนบาน (บุคคลธรรมดา)
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (นิตบิ ุคคล)
- หนังสือมอบอํานาจ สําเนาบัตรประชาชนผูมอบและผูรบั มอบ (กรณีผขู ออนุญาตไม
สามารถมาดําเนินการดวยตนเองได)
- สําเนาใบอนุญาตทําการคาสัตวน้ํา (อ.6)
2.ผูสงออกตองยื่นคําขอลวงหนากอนการสงออกไมนอยกวา 3 วัน
3.เมื่อไดรับคําขอ เจาหนาที่จะลงทะเบียนรับ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานทีเ่ กี่ยวของ
4.หากตรวจสอบแลวเอกสารไมถูกตองครบถวน ใหคืนคําขอและแจงใหผยู ื่นคําขอทราบเพือ่ ทําการ
แกไขใหถูกตองตอไป
5.เจาหนาที่ผรู ับคําขอเสนอผูมีอํานาจพิจารณาออกเอกสารดังตอไปนี้ ภายใน 3 วันทําการ
- ใบอนุญาตใหนําสัตวออกนอกราชอาณาจักร หรือ แบบ ร.9 (สัตวน้ําทุกชนิด)
- หนังสือรับรองสงกุงกุลาดํามีชีวิตออกนอกราชอาณาจักรเพื่อการบริโภค หรือ
หนังสือ กท.2 (กรณีสงออกกุงกุลาดํามีชีวิตเพือ่ การบริโภค)

๑๒๗
6.กรณีผมู ีอํานาจไดพิจารณาแลวไมอนุญาตตามคําขอ ใหแจงผูยื่นคําขอทราบโดยเร็ว
7.เมือ่ ผูไดรับเอกสารตามขอ 5.แลว ใหผสู งออกแจงยืนยันกําหนดการสงออกเกี่ยวกับวัน เวลา ทีส่ ง
ออก เที่ยวบิน เที่ยวเรือ หรือยานพาหนะที่สงออกตอเจาหนาที่ กอนการสงออก 1 วันทําการ
 วันที่สงออก
1.ผูสงออกแสดงหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวของตอเจาหนาที่ประจําดานตรวจสัตวน้ํา หรือเจาหน
าที่ประจําสํานักงานประมงจังหวัดที่ปฏิบัตหิ นาที่แทนดานตรวจสัตวน้ํา ณ ทาที่สงออก ดังนี้
- ใบอนุญาตนําสัตวหรือซากสัตวออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร.9)
- หนังสือรับรองใหสงกุงกุลาดํามีชีวิตออกนอกราชอาณาจักรเพื่อการบริโภค (กท.2)
- ใบอนุญาตใหสงออกสัตวปาตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535
(กรณีเปนสัตวปา ใบอนุญาตออกโดยสวนอนุญาตและจัดการประมง กรมประมง)
- หนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ํา หรือ หนังสือรับรองสุขศาสตรซากสัตว ฉบับจริง
(ถามี)
- ใบขนสินคาขาออก (ถามี)
- ใบรายการสินคา หรือ Invoice (ถามี)
- ใบตราสงสินคา หรือ Air Waybill หรือ Bill of Lading (ถามี)
- ใบแสดงรายละเอียดสินคา หรือ Packing List (ถามี)
2.เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและสัตวน้ํา และพิจารณาดําเนินการอนุญาต
3.สัตวน้ําที่ผรู ับอนุญาตจะออกนอกราชอาณาจักรตองมีชนิด ขนาด ปริมาณ ถูกตองตรงตามที่
กําหนดไวในหนังสืออนุญาต หรือไมเกินกวาที่กําหนดไวในหนังสืออนุญาต
4.หนังสืออนุญาต หรือ ใบอนุญาตที่ออกให 1 ฉบับ สามารถใชสงสัตวน้ําออกนอกราชอาณาจักรได
1 ครั้ง
5.สัตวน้ําหรือซากสัตวน้ําที่อยูระหวางการตรวจสอบ ใหเจาของเปนผูควบคุม ดูแล รับผิดชอบ และ
ออกคาใชจายเองทั้งสิ้น

