


พระราชกําหนดการประมง 
พ.ศ. 2558

และ 
พระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี 2)

พ.ศ. 2560



หมวดใน พรก.

๑ บททั�วไป ๒ การบรหิารจดัการดา้นการประมง

๓ การทําการประมงในน่านนํ�าไทย

๔ การทําการประมงนอกน่านนํ�าไทย

๕ มาตรการอนรุกัษแ์ละบรหิารจดัการ

๖ การสง่เสรมิการเพาะเลี�ยงสตัวนํ์�า

๗ การควบคมุ เฝ้าระวงั สืบคน้ และตรวจสอบ

๘ สขุอนามยัของสตัวนํ์�าหรอืผลิตภณัฑส์ตัวนํ์�า

๙ พนกังานเจา้หนา้ที� ๑๐ มาตรการทางปกครอง

๑๑ บทกําหนดโทษ บทเฉพาะกาล



เพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าใหมีคุณภาพ 
ปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือ
อันตรายตอผูบริโภค หรือตอกิจการ
ของบุคคลอ่ืน ใหออกกฎกระทรวง
กําหนดชนิด หรือลักษณะของสัตวนํ้า 
หรือประเภท รูปแบบ ขนาด หรือ
วัตถุประสงคของกิจการการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ใหเปนกิจการการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าควบคุมได



ภายใตบังคับมาตรา ๗๙ 
หามมิใหผูใดประกอบ
กิจการการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้าควบคุม นอกเขต
พ้ืนท่ีท่ีคณะกรรมการ
ประมงประจําจังหวัด
ประกาศกําหนดใหเปน
เขตเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า



(๑)  กําหนดใหผูประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าตองแจงการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า   
ตอพนักงานเจาหนาที่ตามวิธีการที่กําหนด 

(๒)  กําหนดแหลงที่มาของสัตวนํ้าที่หามนํามาใชในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
(๓)  กําหนดประเภท ลักษณะ และคุณภาพอาหารของสัตวนํ้าที่หามใชในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
(๔)  กําหนดชนิดและปริมาณของยา เคมีภัณฑ หรือสารอันตรายอ่ืนใดที่หามใชในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
(๕)  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการจัดการนํ้าทิ้งหรือของเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
(๖)  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการปองกันมิใหนํ้าจากการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ารั่วไหลออกจาก
      ที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
(๗)  กําหนดเรื่องอ่ืนใดที่จําเปนในการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรืออันตรายตอผูบริโภค หรือ
      ตอกิจการของบุคคลอ่ืน

ใหอธิบดีมีอํานาจประกาศกําหนดใหผูประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าควบคุม
ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าตามมาตรา ๗๗ ตองปฏิบัติในเรื่องดังตอไปน้ี



หามมิใหผูใดทําการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้าในท่ีจับสัตวนํ้าซ่ึงเปน
สาธารณสมบัติของแผนดิน 
เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาท่ี โดยใหนํา
บทบัญญัติในมาตรา ๔๔ มาใช
บังคับกับการโอนใบอนุญาต
ตามวรรคหน่ึงดวยโดยอนุโลม



ประกาศกรมประมง เรื่องกําหนดใหผูประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้าควบคุม (กุงกามแดงหรือกุงเครยฟช Procambarus

clarkii หรือ Cherax spp.) ตองปฏิบัติ พ.ศ.2559



ฉบับท่ี 1







ฉบับท่ี 2







ฉบับท่ี 3





ฉบับท่ี 4



1. ใหผูประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม (กุงกาม
แดงหรือกุงเครยฟช Procambarus clarkia หรือ Cherax spp.)
อยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ตองแจงการประกอบกิจการการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่ภายในหกสิบวันนับ
แตวันที่คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดแตละจังหวัดประกาศ
กําหนดพ้ืนที่ใหเปนเขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม ตามคําขอแจง
ขอมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม ตามคําขอ
แจงขอมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม  แนบ
ทายประกาศนี้



  กรณีเปนผูประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม
(กุงกามแดงหรือกุงเครยฟช Procambarus clarkii หรือ 
Cherax spp.) ภายหลังจากวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  ตองแจง
การประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําดังกลาวตอพนักงาน
เจาหนาที่กอนจะดําเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ตามคําขอ
แจงขอมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม 
แนบทายประกาศนี้”

ผูประกอบกิจการ



1.1 กรณีการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม
(กุงกามแดงหรือกุงเครยฟช Procambarus clarkii หรือ Cherax
spp.) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหแจงที่สํานักงานประมงพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร กรมประมง

1.2 กรณีการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม 
(กุงกามแดงหรือกุงเครยฟช Procambarus clarkii หรือ 
Cherax spp.) เขตจังหวัดอ่ืน ใหแจงที่สํานักงานประมงจังหวัด
หรือที่วาการอําเภอหรือสํานักงานประมงอําเภอแหงทองที่ที่สถาน
ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตั้งอยู

สถานที่แจงประกอบกิจการ



เอกสารหลักฐาน

1. กรณีเปนบุคคลธรรมดา ใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบาน

2. กรณีเปนนิติบุคคลใหแนบ

(ก) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและ

(ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน ของ
กรรมการผูจัดการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท หรือของหุนสวนผูจัดการ 
หรือผูแทนอ่ืนใดของนติิบุคคลนั้น แลวแตกรณี

3. กรณีท่ีผูประกอบกิจการการเพาะเล้ียงสัตวน้ําควบคุมตาม (1) หรือ (2)
มิไดเปนผูมาแจงการประกอบกิจการดวยตนเอง ใหแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน ของผูย่ืนคําขอและหนังสือมอบอํานาจใหเปนผูแจงดวย 



2. เม่ือไดรับแจงตามขอ 1 ใหพนักงานเจาหนาท่ีออกหนังสือ
รับรองการแจงตามแบบหนังสือรับรองการแจงการประกอบกิจการการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ําควบคุม (กุงกามแดงหรือกุงเครยฟช Procambarus
clarkii หรือ Cherax spp.) ใหกับผูแจง

ออกหนังสือรับรองการแจง



3. ผูประกอบกิจการเพาะเล้ียงสัตวน้ําควบคุม (กุงกามแดงหรือกุงเครยฟช 
Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ตองปฏิบัติตามขอกําหนด
อ่ืน ๆ เพ่ือปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

(1)   กรณีการเล้ียงในบอดิน บอปูแผนพลาสติก หรือนาขาว ตอง
ดําเนินการจัดทําท่ีก้ันบริเวณขอบบอโดยรอบ โดยจัดวางเปนแนวเอียงเขา
หาบอ และมีความสูงตามแนวดิ่งไมนอยกวา 40 เซนติเมตร เพ่ือปองกัน
การหลุดรอดของกุงกามแดงหรือกุงเครยฟชออกไปสูส่ิงแวดลอมภายนอก

(2)   กรณีการเล้ียงในบอคอนกรีต ตองมีผนังบอสูงเหนือระดับเก็บ
กักน้ําไมนอยกวา 30 เซนติเมตร เพ่ือปองกันการหลุดรอดของกุงกามแดง
หรือกุงเครยฟชออกไปสูส่ิงแวดลอมภายนอก

ขอตองปฏิบัติ



(3)   กรณีการเล้ียงในภาชนะท่ีใชเล้ียงอ่ืน ๆ เชน ตูกระจก กลอง 
ลังพลาสติก กาละมัง ถัง เปนตน 

ตองมีท่ีปดมิดชิดสามารถปองกันการหลุดรอดของกุงกามแดงหรือ
กุงเครยฟชออกไปสูส่ิงแวดลอมภายนอก”

(4)   ทางระบายน้ําออกจากท่ีเพาะเล้ียงตองมีระบบปองกันการ
หลุดรอดของกุงกามแดงหรือกุงเครยฟชไมใหออกไปสูส่ิงแวดลอม
ภายนอก

(5)   หามนํากุงกามแดงหรือกุงเครยฟชไปเล้ียงหรือปลอยใน
แหลงน้ําสาธารณะ

ขอตองปฏิบัติ



ผูประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม

หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ควบคุม (กุงกามแดงหรือกุงเครยฟช Procambarus clarkii
หรือ Cherax spp.) เพ่ือขาย แลกเปลี่ยน หรือไดรับประโยชน
หรือคาตอบแทนจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม (กุงกามแดง
หรือกุงเครยฟช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.)
ตั้งแต ๒ ตัวข้ึนไป  ทั้งนี้ไมหมายความรวมถึง บุคคลหรือนิติบุคคล 
ที่รวบรวมและขายเพ่ือการบริโภค



หมายความวา สถานที่ที่มีที่ตั้งแนนอนและเปนประจํา เพ่ือ
ใชในการประกอบกิจการการเพาะพันธุ อนุบาล เลี้ยง สัตวน้ํา
ควบคุม และใหหมายความรวมถึงสถานที่ซึ่งเปนที่ขายหรือ
รวบรวมสัตวน้ําควบคุมที่มิใชเปนการขายเพ่ือการบริโภคดวย

สถานประกอบกิจการ



  ใหผูประกอบกิจการการเพาะเล้ียงสัตวน้ําควบคุม (กุงกามแดง
หรือกุงเครยฟช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ท่ีขาย 
แลกเปล่ียนใหแกบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน จัดทําหนังสือประกอบการ
ขาย แลกเป ล่ียนสัตวน้ํ าควบคุม (กุ งก ามแดงหรือ กุ ง เครยฟช 
Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ใหแกผูซ้ือหรือผูรับ และ
จัดทํารายงานการขาย แลกเปล่ียนสัตวน้ําควบคุม (กุงกามแดง หรือกุง
เครยฟช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) เก็บไวท่ีสถาน
ประกอบกิจการ 

หนังสือประกอบการขาย





ข้ันตอนการแจงขอใหออกใบรับรองมาตรฐาน
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าท่ีดีสําหรับฟารมเพาะเลี้ยง 

(กุงกามแดงหรือกุงเครยฟช Procambarus clarkii หรือ  
Cherax spp.)





แบบตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตนตามคําขอใหออกใบรับรอง
มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าท่ีดีสําหรับฟารมเพาะเลี้ยง
(กุงกามแดงหรือกุงเครยฟช Procambarus clarkii หรือ  

Cherax spp.)





คําส่ังกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ี  ๙๐๗/๒๕๕๙
เรื่อง  แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 



มาตรา 102

ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชกําหนดนี้ใหพนักงานเจาหนาท่ีอํานาจ 
ดังตอไปนี้

(๓) เขาไปในสถานท่ีประกอบกิจการหรือสถานท่ีท่ีเก่ียวกับการ
ประกอบกิจการท่ีตองมีการควบคุมตามมาตรา ๗๖ ในระหวางเวลาทําการ 
เพ่ือตรวจสอบและควบคุมใหการเปนไปตามพระราชกําหนดนี้

เม่ือไดเขาไปและทําการตรวจสอบตาม (๒) หรือ (๓) หรือคนตาม (๕) 
แลว ถายังดําเนินการไมแลวเสร็จจะกระทําตอไปในเวลากลางคืนหรือนอก
เวลาทําการของสถานท่ีนั้นก็ได

ใหอธิบดีมีอํานาจวางระเบียบในการปฏิบัติการตาม  (๒)  (๓)  (๔)  
(๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๙)  ใหพนักงานเจาหนาท่ีถือปฏิบัติ 

หมวด  9 พนักงานเจาหนาท่ี 





มาตรา 105 ในกรณีมีหลักฐานอันควรเช่ือไดวา ผูใดกระทํา
ความผิดหรือเก่ียวของกับการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้ ให
พนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการ ดังตอไปนี้

(๑) บันทึกขอมูลการฝาฝนท่ีตองสงสัยไวในรายงานผลการ
ตรวจสอบและจัดเก็บหลักฐานท่ีเก่ียวของกับการฝาฝนท่ีตองสงสัยไว 
และสงมอบรายงานการตรวจสอบใหแกอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย

มาตรา 108 ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชกําหนดนี้ พนักงาน
เจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัวตอผูรับอนุญาตหรือผูซ่ึงเก่ียวของ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี ใหเปนไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด



ข้ันตอนการตรวจสอบขอกําหนดใหการเพาะเล้ียงสัตวน้ําควบคุมตองปฏิบัติ



มาตรา 149

มาตรา 149 ผูใดฝาฝนมาตรา 77 หรือมาตรา 79 หรือไมปฏิบัติตาม
มาตรา 78 (1) (5) (6) หรือ (7) ตองระวางโทษปรับตั้งแต 10,000-100,000
บาท และปรับวันละ 10,000 บาท ตลอดระยะเวลาท่ีมีการฝาฝน รวมท้ังตอง
ดําเนินการฟนฟูหรือชําระคาใชจายในการฟนฟูท่ีจับสัตวน้ําหรือสภาพ
ส่ิงแวดลอมท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินการใหกลับสูสภาพตาม
ธรรมชาติ

มาตรา 150

ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๘ (๒) (๓) หรือ (๔) ตองระวางโทษปรับตั้ง
แตสามหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท

หมวด  11 บทกําหนดโทษ



กลุมวิจัยการจัดระบบการเพาะเล้ียงสัตวน้ําควบคุม
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําจืด

โทร. (02) 579-6687
หรือ (02) 562-0600-15 ตอ 14407

E-mail : inland.control@gmail.com

ขอมูลการติดตอ


