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แนวทางการด้าเนนิงานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม 
ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  



มาตรา 76 

ก้าหนดชนดิกิจการ
การเพาะเลี้ยงสตัว์น้้า
ควบคุม 

ประกาศเมื่อ  
3 พฤษภาคม 2559 

มาตรา 91 
ให้  ผปก.  เพาะเลี้ ยง
สัตว์น้้าควบคุมต้องท้า
หนังสือก้ากับการซื้ อ
ขายสัตว์น้้า 

ประกาศเมื่อ  
24 พฤษภาคม 2559 

อยู่ระหว่างแก้ไขประกาศ 

มาตรา 77 

ก้าหนดเขตเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้้า 

ประกาศแยกเป็น 
รายจังหวัด 

ประกาศแล้ว 
แต่ซ้อนทับ ม.9 

ยังไม่ประกาศ 
57 จังหวัด 

พิจารณาเขตฯ ใหม่ 

มาตรา 78 

ก้าหนดวิธีการปฏิบตัิ
ในการเพาะเลี้ยงสตัว์
น้้าควบคุม 

ก้าลังจะประกาศ 

เฉพาะ ผปก. ที่เพาะเลี้ยงในเขตตามมาตรา 77 

แจ้งกระกอบกิจการ 
78 (1) 

ผปก.การเพาะเลี้ยง 
78 (4)-(6) 

พระราชกา้หนดการประมง พ.ศ. 2558 เกีย่วข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม 
ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 

มาตรา 102 

ระเบียบในการปฏบิัติ
ของพนักงานเจ้าหน้าที ่

ก้าลังร่าง 

ซ้อนทับ 8 จังหวัด 
กาญจนบุรี ปทุมธานี ปราจนีบุรี ระยอง 

สมุทรปราการ สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กระบี ่



ก้าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าแจ้งการประกอบกิจการ (1) 

ก้าหนดแหล่งที่มาของสัตวน์้้าที่ห้ามน้้ามาใช ้(2) 

ก้าหนดประเภท ลักษณะ และคุณภาพอาหารที่ห้ามใช ้(3) 

ก้าหนดชนิดและปริมาณของยา เคมีภัณฑ ์หรือสารอันตรายอื่นใดที่ห้ามใช้ (4) 

(5) ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดการน้้าทิง้หรือของเสีย 

ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการป้องกันมิให้น้า้รั่วไหล 

เรื่องอื่นใดที่ปอ้งกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรืออันตรายต่อผู้บริโภค 

(6) 

(7) 

บังคับใช้ภายในเขตฯ ที่
คณะกรรมการประมงจังหวัด

ประกาศก้าหนดตามมาตรา 77 

ขอบเขตอา้นาจตามมาตรา 78 แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
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ขอบเขตอ้านาจตามมาตรา 102 ที่เกี่ยวข้องกับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม 

มีหนังสือเรียกผู้ประกอบกิจการมาให้ถ้อยค้า หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาด้าเนินการ (1) 

เข้าไปในสถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามมาตรา 76 ในระหว่างเวลาท้าการ (3) 

ค้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึง
พระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาท้าการ 

(5) 

ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานทีเ่กี่ยวข้องกับกระท้าความผิด (6) 

(7) เก็บตัวอย่างสตัว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า้ หรือวัตถุใดๆ 

ยึดหรืออายัดยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอื่นใดที่ใช้โดยฝ่าฝืนข้อห้าม ตามม.78(4) (9) 
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กรณีที่สัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑส์ัตว์น้้า ยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอื่นใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดหรือ
อายัดไว้ตาม (9) มีสภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์ หรือต่อสัตว์น้้าอื่นหรือสิ่งอื่นหรือ
สิ่งแวดล้อมของสัตว์น้้า หรือต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือสาธารณสมบัติ ให้อธิบดีมีอ้านาจสั่งท้าลายหรือ
จัดการอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร 

 
เมื่อได้เข้าไปและท้าการตรวจสอบตาม (3) หรือค้นตาม (5) แล้ว ถ้ายงัด้าเนินการไม่แล้วเสร็จจะกระท้า

ต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาท้าการของสถานที่นั้นก็ได้ 
 
ให้อธิบดีมีอ้านาจวางระเบียบในการปฏิบัติตาม (3) (5) (6) (7) และ (9) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ 
 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ใหผู้้รับอนุญาตหรือผูท้ี่เกี่ยวข้องอ้านวยความสะดวกแก่

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร 

ขอบเขตอ้านาจตามมาตรา 102 ที่เกี่ยวข้องกับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม 



(ร่าง) ประกาศกรมประมง  
เรื่อง ข้อก้าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็น
กิจการการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าควบคุมภายในเขตเพาะเล้ียงสัตวน์้้า 

ตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ต้องแจ้งการประกอบกิจการ 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 78 (1) 



“ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้ง
ทะเล โดยมีวัตถุประสงค์ในทางการค้าเพื่อแสวงหาก้าไร 
 
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ซึง่ใช้ประกอบกิจการการ
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีพื้นที่ติดต่อกันและมีการด้าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กัน รวมถึงพื้นที่ที่ไม่ติดต่อกันแต่มีการดา้เนินกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกัน 

นิยาม 



แจ้งประกอบกิจการ ตาม 78 (1) 

 แจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (จสค.1)  
 แจ้งเปลี่ยนแปลง (จสค.2)  
 แจ้งยกเลิก (จสค.3) 

ระบบการออกเลข จสค 

ข้อมูลทีต่้องแจ้ง 

 ข้อมูลผู้ประกอบกิจการ : บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล 
 ข้อมูลฟาร์ม : รูปแบบ / ทบ.1 (ถ้ามี) / แผนผังฟาร์ม 

เลขที่ใบรับแจ้งฯ 

พ.ศ. จังหวัด อ้าเภอ ล้าดบัการแจ้งฯ ประเภทกิจการ 

รหัสประเภทกิจการกุ้งทะเล 
   51 - การเพาะฟัก 
   52 - การอนุบาล 
   53 - การเลี้ยง 
   54 - การเพาะฟัก และการอนุบาล 
   55 - การอนุบาล และการเลี้ยง 
   56 - การเพาะฟัก การอนุบาล และการเลี้ยง 

การแจ้งประกอบกิจการ 

กรณีท่ีต้องเปลี่ยนแปลง 

 เปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
 เปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่ 
 เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผู้ประกอบกิจการเดิมถึงแก่ความตาย 
 เปลี่ยนแปลงผู้ประกอบกิจการกรณีมีการขายหรือโอน 

  “ผูป้ระกอบกิจการ” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง
กุ้งทะเล โดยมีวัตถุประสงค์ในทางการค้าเพื่อแสวงหาก าไร 



สถานที่แจ้งประกอบกิจการ 

 ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ : สปก. 
 ตั้งอยู่นอกพื้นที่กรุงเทพฯ : สนง.ปจ / ที่ ปจ ประกาศก าหนด / ศพช. 
 ตั้งอยู่คาบเกี่ยวกันสองท้องที่ขึ้นไป : จังหวัดหนึ่งจังหวัดใด 
 ผปก. มีมากกว่าหนึ่งแห่งในจังหวัดเดียวกัน : แจ้งทุกแห่ง 
 ผปก. มีมากกว่าหนึ่งแห่งขึ้นไปและไม่ได้อยู่ในจังหวัดเดียวกัน : แจ้งทุกแห่ง ในแต่จังหวัด 

การแจ้งประกอบกิจการ 

ประกาศ 78 (1) 
มีผลบังคับใช ้

พ.ค. 

ประกาศ 78 (1) 
 

ก.พ. 

สิ้นสุดการแจ้ง 
กรณไีม่ประกาศเขต ม.77  

หลัง 78 (1) 
 

60 วันนับแต ่
ประกาศเขต ม.77 

สิ้นสุดการแจ้ง 
กรณีประกาศเขต ม.77  
ประกาศก่อน 78 (1) 

 

ส.ค. 

เริ่มก้ากับ 
ตามระเบียบ ม.102 



78 (1) บังคับใชเ้มื่อพน้ 60 วัน คณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัด  ประกาศเขตฯ ม.77 

60 วัน นับจากประกาศ 78 (1) 

ผปก. มาแจ้งการประกอบกิจการภายใน 60 วัน 
นับจากประกาศ 78 (1) 

ประกาศแล้ว 

คณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัด 
พิจารณาประกาศเขตฯ 

ยังไม่ประกาศ 

ทบทวนประกาศเขตฯ 
กรณีเขตซ้อนทับ ม.9 

ผปก. มาแจ้งการประกอบกิจการภายใน 60 วัน 
นับจากประกาศเขตฯ 

เงื่อนไขการแจ้งประกอบกิจการ 

ซ้อนทับ 8 จังหวัด 
กาญจนบุรี ปทุมธานี ปราจนีบุรี ระยอง 

สมุทรปราการ สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กระบี ่



ขั้นตอนการแจ้งประกอบกิจการ 

ผู้ประกอบกิจการฯ แจ้งฯ ตามแบบ จสค.1 

พนักงานเจ้าหน้าที ่

แบบ จสค.1/เอกสาร  
ไม่ครบ/ไมถ่กูต้อง 

แบบ จสค.1/เอกสาร  
ครบถ้วน/ถูกต้อง 

ออกหนังสือ
รับรองการแจ้งฯ 

แก้ไขภายใน  
15 วันท้าการ 

ไม่แกไ้ขภายใน 
 15 วันท้าการ 

ยกเลิกการแจ้ง 

ระบบการออกเลข จสค 

การตรวจสอบควบคุมให้เปน็ไปตาม พรก. 

ตรวจสอบหนงัสือรบัรองการแจ้งการประกอบกิจการ 
  - เขตการประกอบกิจการ 
  - ตรวจสอบข้อมูลการแจ้ง  
  - ระบุพิกัดสถานประกอบกิจการ 

ระบบบันทึกการตรวจสอบสถานประกอบการ 

ไม่มีใบแจ้งฯ 
ส่งเรื่องตอ่พนักงานสอบสวน 

ข้อมูลไม่ตรง 

149 

แจ้งข้อมูลเท็จ 

ปรับ 10,000-100,000 
+ วันละ 10,000 + ฟื้นฟู สวล. 

ไม่มีใบแจ้งฯ 

ข้อมูลไม่ตรง 

บทก้าหนดโทษ 

ออกใบรับ
การแจ้งฯ 



(ร่าง) ประกาศกรมประมง  
เรื่อง ข้อก้าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเล้ียงกุ้งทะเลซึ่งเป็นกิจการ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตวน์้้า ตามมาตรา ๗๗ 
แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องปฏิบัติ 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 78 (4) (5) และ (6) 



(4) ก้าหนดชนิดยา เคมีภัณฑ์ หรือ สารอันตรายทีห่้ามใช ้
ตรวจสอบชนิดยา และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ 

 - เก็บตัวอย่างกุ้ง 
 - เก็บตัวอย่างยา 
 - เก็บตัวอย่างอาหารและปัจจัยการผลิต 

Lab ที่ได้รับมาตรฐาน 

การตรวจสอบควบคุมให้เปน็ไปตาม พรก. 

ใช้ชนิดที่ห้ามหรอื 
ไม่มีทะเบียน ส่งเรื่องตอ่พนักงานสอบสวน 150 

ปรับ 30,000-300,000 พบสารตกค้าง 

รายชื่อยาที่ห้ามใช้ 

1. คลอแรมฟินคิอล (Chloramphenicol)  
2. ไนโทรฟิวราโซน (Nitrofurazone)  
3. ไนโทรฟิวแรนโทอิน (Nitrofurantoin) 
4. ฟิวราโซลโิดน (Furazolidone) 
5. ฟิวแรลทาโดน (Furaltadone) 
6. เอนโรฟลอคซาซนิ (Enrofloxacin) 
7. กลุม่เซฟาโลสปอริน (Cephalosporins) 

รายชื่อเคมีภัณฑ์ห้ามใช้ 

- มาลาไคตก์รีน (malachite green) 

บทก้าหนดโทษ 

ข้อก้าหนดตามมาตรา 78  
ให้ผู้ประกอบกิจการ ต้องปฏิบัติ 



ข้อก้าหนดตามมาตรา 78  
ให้ผู้ประกอบกิจการ ต้องปฏิบัติ 

(5) ต้องจัดการน้้าทิ้งหรือของเสียตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
     ดังต่อไปนี้ 

ห้ามทิ้งน้้าทิ้งและของเสียออกสู่แหล่งน้้าสาธารณะ พื้นที่
สาธารณะโดยตรง 

ต้องบ้าบัดน้้าเสียให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานก่อนปล่อยออกจาก
สถานประกอบกิจการ 

การตรวจสอบควบคุมให้เปน็ไปตาม พรก. 

ตรวจสอบการจัดการดินเลน 
กรณีบ่อดิน ห้ามทิ้งหรือปล่อยให้ดินเลนไหลลงสู่แหล่งน้า้
สาธารณะ พ้ืนที่สาธารณะ หรือพื้นที่ของบคุคลอืน่โดยไม่ได้
รับความยินยอมจากบุคคลนัน้ 

เก็บตัวอย่างน้้าเสีย 

เก็บตัวอย่างน้้าทิ้ง 

Lab ที่ได้รับมาตรฐาน 

ส่งเรื่องต่อพนกังานสอบสวน 

ทิ้งหรือปล่อยดนิเลน 

149 
ปรับ 10,000-100,000 
+ วันละ 10,000 + ฟื้นฟู สวล. 

ทิ้งน้้าหรือของเสียโดยตรง 

น้้าที่ปล่อยเกินมาตรฐาน 

บทก้าหนดโทษ 



(6) ก้าหนดหลักและวิธีการป้องกันมิให้น้้ารั่วไหล 

ข้อก้าหนดตามมาตรา 78  
ให้ผู้ประกอบกิจการ ต้องปฏิบัติ การตรวจสอบควบคุมให้เปน็ไปตาม พรก. 

ต้องป้องกนัไม่ให้น้้าจากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลรั่วไหล 

ต้องตรวจสอบไม่ให้มีการรั่วไหล 

จัดท้าบันทึกการตรวจสอบ  

หากตรวจพบมีการรั่วไหลให้ด้าเนินการแก้ไขภายใน 
 48 ชั่วโมง 

ตรวจสอบวิธีการป้องกันการรั่วไหล 

ส่งเรื่องต่อพนกังานสอบสวน 

ไม่แกไ้ขภายใน 48 ชม. 

149 

ปรับ 10,000-100,000 
+ วันละ 10,000 + ฟื้นฟู สวล. 

น้้าจากการเพาะเลี้ยงรั่วไหล 

ไมต่รวจสอบและไม่ท้าบนัทึก 

บทก้าหนดโทษ 

ตรวจสอบการรั่วไหล  
พร้อมกับตรวจสอบบันทึก 

พนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกค้าสั่ง 
ให้ด้าเนินแก้ไขให้แล้วเสร็จ 

ค้าสั่งพนกังานเจ้าหน้าที ่



Time Line การด้าเนินงาน กรณีสัตว์น้้าควบคุม 

ออกประกาศ ม.78 
- กุ้งทะเล 
- หอยทะเล 
- สัตว์น้้าในกระชัง 

ก.พ. 

ท้า SOP  
- จนท. (ม.102) 
- ผปก. 

ก.พ. 

ประชุมชี้แจง 
ม.77-102 

- สนง.ปจ. 
- ศพช. 

ก.พ. 

แจ้งการประกอบกจิการ 
- กุ้งทะเล 
- หอยทะเล 

เม.ย. 

ประชาสัมพันธ์ 
และ 

ประชุมช้ีแจงผูน้้า ผปก. 

มี.ค. 

เตรียมความพร้อม 
ใช้งานโปรแกรม 

- สนง.ปจ. 
- ศพช. 

มี.ค. 

ก้ากับตาม ม.78 
- กุ้งทะเล 
- หอยทะเล 
- สัตว์น้้าในกระชัง 

เม.ย. 



Time Line การด้าเนินงานหนังสือก้ากับการซื้อขายกุ้งทะเล 

- แก้ไขประกาศ ม.91 
- แก้ไขระเบียบ  
  MD/FMD 

มี.ค. 

เชื่อมโยงระบบ 
จสค.1 – ทบ.2 

มี.ค. 

ประชุมเตรียมความพร้อมตาม ม.91 
- สนง.ปจ. 
- ศพช. 
- กกม 

พ.ค. 

เตรียมความพร้อม 
ใช้งานโปรแกรม 

- ผปก. โรงอนุบาล 
- ผปก. ฟาร์มเลี้ยง 

มิ.ย. 

ประชาสัมพันธ์ 
และ 

ประชุมชี้แจงผูน้้า ผปก. 

พ.ค. 

เตรียมความพร้อม 
ใช้งานโปรแกรม 

- ผปก. โรงเพาะฟัก 

มิ.ย. 

เตรียมความพร้อม 
ใช้งานโปรแกรม 

- ผปก. ทบ.2 

ก.ค. 

ก้ากับตาม 91 





(ร่าง) ประกาศกรมประมง  
เรื่อง ข้อก้าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงหอยทะเลซึ่งเป็นกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตวน์้้าตามมาตรา ๗๗ 

แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องปฏิบัติ 
 อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 78 (5) และ (7) 



มาตรา 76 
ก้าหนดชนิดกิจการ 

การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้้าควบคุม 

 

ประกาศเมื่อ  
3 พฤษภาคม 2559 

ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง
หอยทะเลในที่สาธารณสมบัต ิ

ของแผ่นดิน 

มาตรา 77 
ก้าหนดเขตเพาะเลี้ยง 

สัตว์น้้าควบคุม 
 

 
ประกาศแยกเป็น 

รายจังหวัด 

ประกาศแล้ว ยังไม่ประกาศ 

พิจารณาเขตฯ ใหม่ 

ประกาศเขตเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าส้าหรับ 
กิจการการเพาะเลี้ยงหอยทะเล 

มาตรา 78 
ก้าหนดวิธีการปฏิบตัิในการ 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม 

แจ้งการประกอบกิจการ 
78 (1) 

ข้อก้าหนดให้ผู้ประกอบกจิการการ
เพาะเลี้ยงหอยทะเลต้องปฏิบตั ิ

78 (5) และ (7) 

พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม 
ประเภทการเพาะเลี้ยงหอยทะเล 

มาตรา 102 

ระเบียบในการปฏบิัติ
ของพนักงานเจ้าหน้าที ่

ก้าลังร่าง 

มาตรา 78 และ มาตรา 79 

ผู้ประกอบกิจการการ
เพาะเลี้ยงหอยทะเลที่ไม่ใช่ที่ 
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

มาตรา 79 
การอนุญาตให้ท้าการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้้าในที่จับสตัว์น้้าซึ่งเป็น 
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

ประกาศเมื่อ 
4 พฤษภาคม 2559 

ปฏิบตัิตามเงื่อนไข
กฎกระทรวง มาตรา 79 

เขตเพาะเลี้ยง 
หอยทะเล 

เขตสาธารณสมบตั ิ
ของแผ่นดิน 

ต้องไม่ขัดกับกฎหมายอ่ืน 



(7) ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตรายต่อผู้บริโภค  
      หรือต่อกิจการของบุคคลอื่น 

ห้ามใช้ยางรถ เสาคอนกรีต กระสอบปุ๋ย หรืออุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดอันตราย
หรือส่งผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 

ข้อก้าหนดตามมาตรา 78 ให้ผู้ประกอบกิจการ ต้องปฏิบัติ 

(5) ต้องจัดการน้้าทิ้งหรือของเสียตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้ 
       ** เฉพาะในเขตที่มิใช่ท่ีจับสัตว์น้้าซ่ึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ** 

ห้ามทิ้งน้้าทิ้งและของเสียออกสู่แหล่งน้้าสาธารณะ พื้นที่สาธารณะโดยตรง 

ต้องบ้าบัดน้้าเสียให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานก่อนปล่อยออกจากสถาน
ประกอบกิจการ 

ต้องเว้นระยะห่างระหว่างแปลงไม่น้อยกว่า 5 เมตร หรือเปิดช่องเข้าออก
แปลงอย่างน้อย 2 ด้าน ด้านละไม่น้อยกว่า 6 เมตร โดยให้เรือผ่านเข้าออก 
รวมทั้งกระแสน้้าถ่ายเทได้สะดวก 

ห้ามทิ้งขยะหรือสิ่งปฏกิูลใดลงในที่จับสัตว์น้้า กรณีที่มีที่พักต้องจัดให้มีถัง
บ้าบัดน้้าเสีย 

ส่งเรื่องต่อพนักงานสอบสวน 
ผิด ม.149 ปรับ 10,000-100,000 

+วันละ 10,000 

บทก้าหนดโทษ 
ใช้วัสดุต้องห้าม 

ทิ้งขยะ หรือไม่มีถังบ้าบัดน้้าเสีย 

ไม่เว้นระยะห่างตามทีก่้าหนด 

ทิ้งน้้าหรือของเสียโดยตรง 

น้้าท่ีปล่อยเกินมาตรฐาน 



(ร่าง) ประกาศกรมประมง  
เรื่อง ข้อก้าหนดให้ผูป้ระกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในกระชังซึ่งเป็น

กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าตาม
มาตรา ๗๗ แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องปฏิบัติ 

 อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 78 (4) และ (7) 



มาตรา 76 
ก้าหนดชนิดกิจการ 

การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้้าควบคุม 

 

ประกาศเมื่อ  
3 พฤษภาคม 2559 

ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้้าในกระชังในที ่

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

มาตรา 77 
ก้าหนดเขตเพาะเลี้ยง 

สัตว์น้้าควบคุม 
 

 
ประกาศแยกเป็น 

รายจังหวัด 

ประกาศแล้ว ยังไม่ประกาศ 

พิจารณาเขตฯ ใหม่ 

ประกาศเขตเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าส้าหรบั 
กิจการการเพาะเลี้ยงสตัวน์้้าในกระชัง 

มาตรา 78 
ก้าหนดวิธีการปฏิบตั ิ

ในการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้้าควบคุม 

 
 
 

ข้อก้าหนดให้ผู้ประกอบกจิการการ
เพาะเลี้ยงหอยทะเลต้องปฏิบตั ิ

78 (4) และ (7) 

พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม 
ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในกระชัง 

มาตรา 102 

ระเบียบในการปฏบิัติ
ของพนักงานเจ้าหน้าที ่

ก้าลังร่าง 

มาตรา 79 
การอนุญาตให้ท้าการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
ในที่จับสัตวน์้้าซึ่งเปน็ 

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ประกาศเมื่อ 

4 พฤษภาคม 2559 

ปฏิบตัิตามเงื่อนไข
กฎกระทรวง มาตรา 79 

ต้องไม่ขัดกับกฎหมายอืน่ 



(4) ก้าหนดชนิดยา เคมีภัณฑ์ หรือ สารอันตรายที่ห้ามใช้ 

ข้อก้าหนดตามมาตรา 78  
ให้ผู้ประกอบกิจการ ต้องปฏิบัติ 

รายชื่อยาที่ห้ามใช้ 

รายชื่อเคมีภัณฑ์ห้ามใช ้

(7) การป้องกันผลกระทบต่อ สวล. หรืออันตรายต่อผู้บริโภค 
     หรือต่อกิจการของบุคคลอื่น 

ห้ามทิ้งซากไว้ในแหล่งน้้ากรณีสัตวน์้้าตาย 

ห้ามทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในที่จับสัตว์น้้า กรณีที่มีที่พักต้องมีถังบ้าบัด
น้้าเสีย 

การตรวจสอบควบคุมให้เปน็ไปตาม พรก. 

ตรวจสอบชนิดยา และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ 
 - เก็บตัวอย่างสตัว์น้้า 
 - เก็บตัวอย่างยา 
 - เก็บตัวอย่างอาหารและปัจจัยการผลิต 

Lab ที่ได้รับมาตรฐาน 

ทิ้งซากไว้ในแหล่งน้้า 
ส่งเรื่องตอ่พนักงานสอบสวน 149 

ปรับ 10,000-100,000 
+วันละ 10,000 

ทิ้งขยะ หรือไม่มีถัง
บ้าบัดน้้าเสีย 

บทก้าหนดโทษ 

ตรวจสอบซากสัตว์น้้าในแหล่งน้้า 

ตรวจสอบการจัดการขยะ และมีถังบ้าบัดน้้าเสีย 

ผิด ม.150 
ปรับ 30,000-300,000 




