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มาตรา 74 

 เพื่อประโยชน์ในการรักษาคุณภาพและคุ้มครองผู้บริโภคให้
ปลอดภัยในการบริโภคสัตว์น ้า ให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าด้าเนินการให้ถูกต้อง
ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรท่ีคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรตาม
กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตรประกาศก้าหนด 
 ให้เป็นหน้าที่ของกรมประมงในอันที่จะส่งเสริม พัฒนา และ
แนะน าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้ถูกต้องตามมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง และมิ
ให้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศและความสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น ้า และ
ออกหนังสือรับรองความชอบด้วยมาตรฐานของการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าให้แก่ผู้
เพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ด้าเนินการโดยถูกต้องตามมาตรฐานดังกล่าวเมื่อได้รับ
การร้องขอ 



 เพื่อประโยชน์ในการก ากับ
ดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้มี
คุณภาพ ป้องกันผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม หรืออันตรายต่อ
ผู้บริโภคหรือต่อกิจการของบุคคล
อื่น ให้ออกกฎกระทรวงก าหนด
ชนิดหรือลักษณะของสัตว์น้ า หรือ
ประเภท รูปแบบ ขนาด หรือ
วัตถุประสงค์ของกิจการการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าใหเ้ป็นกิจการการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมได้ 

มาตรา 76 



มาตรา 78 
   ให้อธิบดีมอี้านาจประกาศกา้หนดให้ผูป้ระกอบกิจการการเพาะเลี ยง สัตว์น ้าควบคุมภายในเขต
เพาะเลี ยงสัตว์น า้ตามมาตรา ๗๗ ต้องปฏิบัติในเรือ่งดังต่อไปนี   

    (๑) ก้าหนดให้ผูป้ระกอบกิจการการเพาะเลี ยงสตัว์น า้ต้องแจ้งการประกอบกิจการ การเพาะเลี ยง 
สัตว์น ้าต่อพนกังานเจา้หนา้ที่ตามวิธีการที่กา้หนด  

    (๒) ก้าหนดแหล่งที่มาของสัตว์น า้ที่ห้ามนา้มาใชใ้นการเพาะเลี ยงสตัว์น ้า 

    (๓) ก้าหนดประเภท ลักษณะ และคุณภาพอาหารของสตัว์น ้าทีห่้ามใช้ในการ เพาะเลี ยงสัตว์น ้า 

   (๔) ก้าหนดชนิดและปริมาณของยา เคมีภัณฑ์หรือสารอนัตรายอื่นใดที่ห้ามใช้ในการเพาะเลี ยงสตัว์น า้ 

    (๕) ก้าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการปฏบิัตใินการจัดการน ้าทิ งหรือของเสียจากการเพาะเลี ยงสตัว์น ้า 

    (๖) ก้าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการปฏบิัตใินการป้องกันมิให้น า้จากการเพาะเลี ยงสัตวน์ ้ารั่วไหลออก
จากที่เพาะเลี ยงสัตว์น า้ 

   (๗) ก้าหนดเรื่องอืน่ใดที่จา้เป็นในการปอ้งกันผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม หรืออันตรายต่อผูบ้ริโภคหรือ
ต่อกิจการของบุคคลอืน่ 



มาตรา 79 

 ห้ามมิให้ผู้ใดท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่
จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เว้น
แต่จะได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้น า
บทบัญญัตใินมาตรา ๔๔ มาใช้บังคับกับการโอน
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งด้วย โดยอนุโลม 



มาตรา 91  

 เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นแหล่งที่มาของสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์
สัตวน์ ้า ที่ได้จากการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า อธิบดมีีอ้านาจก้าหนดให้ผู้
ประกอบกิจการการเพาะเลี ยงสัตวน์ ้า ควบคุมตามมาตรา ๗๖ ต้องจัดท า
หนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ าให้แกผู่้ซื อตามแบบและรายการที่ 
อธิบดีประกาศก้าหนด เมื่อผู้ซื อสัตว์น ้าตามวรรคหนึ่งขายหรือส่งมอบ
สัตว์น ้านั นให้บุคคลอื่น ให้กรอกข้อมูล ในแบบรายการตามวรรคหนึ่ง 
ระบุผู้ซื อหรือผู้รับมอบสัตว์น ้านั นทุกทอดไป 



มาตรา 92 

   ภายใต้บังคับมาตรา ๙๖ ห้ามมิให้ผู้ใดน้าเข้าสัตว์น า้หรือผลิตภัณฑส์ัตว์น ้า เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
   ผู้ใดประสงค์จะส่งออกหรือน้าผ่านสตัว์น ้าหรือผลิตภัณฑส์ัตวน์ ้า ต้องแสดงใบรับรอง 
การจับสัตว์น ้า หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าสัตว์น ้าหรือผลติภัณฑ์สตัว์น ้านั นได้มาจากการ
ท้าการประมงโดยชอบด้วยกฎหมายต่อพนักงานเจ้าหนา้ที่เพ่ือตรวจสอบก่อน ในการ
อนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้กระท้าไดเ้ฉพาะเมื่อมีใบรับรองการจับสัตว์น ้า หรือ เอกสารอื่น
ใดที่แสดงว่าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้านั นได้มาจากการท้าการประมงโดยชอบด้วย
กฎหมาย  
   การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก้าหนด  
   ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บงัคับกับการน้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สตัว์น ้าที่เรือประมงไทย 
จับได้จากการท้าการประมงโดยชอบด้วยกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักร โดยในกรณี
เช่นนั นมิใหถ้ือว่าเป็นการน้าเข้า 



พนกังานเจา้หนา้ท ี ่มาตรา 5 พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558  

• พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตร 5 
        - ค้าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๙๐๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
        - ค้าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ที่ 1311/25๖๐ เรื่อง แต่งตั ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม  
(ฉบับที่ ๒) 
 



พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 

 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชก้าหนดนี ใหพ้นักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจ 
ดังต่อไปนี  

 (๑) มีหนังสือเรียกผู้รับอนุญาต กรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอ้านาจใน
การจัดการหรือพนักงาน ของผู้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องมาให้ถอ้ยค้าหรอืให้ส่ง
เอกสารหรือหลกัฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบ การพิจารณาด้าเนินการตาม 
พระราชก้าหนดนี   

 (๒) เข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการหรือสถานที่ทีเ่กีย่วกบัการ
ประกอบกิจการของผู้รับอนุญาต หรือสถานที่ที่เกี่ยวกบัการน าเข้า ส่งออก  
น าผ่าน จ าหน่าย ผลิตหรือแปรรูปสัตวน์้ าหรือผลิตภณัฑ์สัตว์น้ าในระหว่าง 
เวลาท าการ เพื่อตรวจสอบและควบคมุให้การเป็นไปตามพระราชก าหนดนี้ 

มาตรา 102  



 (๓) เข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการที่ต้องมีการควบคุม ตามมาตรา ๗๖ ในระหว่างเวลาท้าการ เพ่ือตรวจสอบและ
ควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชก้าหนดนี  

 (๔) ควบคุมเรือประมง หยุดเรือประมง หยุดท้าการประมงหรือการขนถ่าย
สัตว์น ้าหรือสั่งให้ ผู้ควบคุมเรือประมงน้าเรือประมงเข้าเทียบท่า หรือขึ นไปบน
เรือประมง หรือเข้าไปในที่จับสัตว์น ้าใดเพื่อตรวจสอบ และควบคุมให้การเป็นไปตาม
พระราชก้าหนดนี  ทั งนี  เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท้าความผิด ตามพระราช
ก้าหนดนี   

 (๕) ค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในเวลาระหว่าง
พระอาทิตย์ข้ึนถึง พระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาท าการ ในกรณีที่มีเหตุอัน
ควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิด ตามพระราชก าหนดน้ี 

 

มาตรา 102 (ต่อ) 



 (๖) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกีย่วข้องกบัการกระท า
ความผิดตามพระราชก าหนดนี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือด าเนินคดี  

 (๗) เก็บตัวอย่างสัตว์น้ าหรือผลิตภณัฑส์ัตว์น้ า หรือวัตถุใดๆ เพื่อน าไป
ตรวจสอบ หรือตรวจวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบและควบคมุให้การเป็นไปตาม 
พระราชก าหนดนี้  

 (๘) ยึดหรืออายัดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่มีเหตุอันควรสงสัยวา่เป็น
สัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์ สัตว์น ้าที่ห้ามมิให้ผูใ้ดมีไว้ในครอบครองตามมาตรา ๖๔ 
หรือมาตรา ๖๕  

 (๙) ยึดหรืออายัดยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอื่นใดที่มีเหตุอันควร
สงสัยว่าเป็นยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายที่ใช้หรือจะใช้ในการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ าโดยฝ่าฝืนข้อหา้มตามมาตรา ๗๘ (๔)  
  

มาตรา 102 (ต่อ) 



มาตรา 102 (ต่อ) 
 ในกรณีที่สัตวน์ ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า ยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอื่น
ใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ยึดหรืออายัดไว้ตาม (๘) หรือ (๙) มีสภาพที่อาจเป็น
อันตรายต่อร่างกายของมนุษย์หรอืต่อสัตว์น ้าอื่น หรือสิ่งแวดล้อมของสัตว์น ้าหรอื
ต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือสาธารณสมบัติ ให้อธิบดีมีอ้านาจสั่งท้าลาย หรือจัดการ
อย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เมื่อได้เข้าไปและท้าการตรวจสอบตาม (๒) หรือ (๓) 
หรือค้นตาม (๕) แล้ว ถ้ายังด้าเนินการ ไม่แล้วเสร็จจะกระท้าต่อไปในเวลากลางคืน
หรือนอกเวลาท้าการของสถานที่นั นก็ได้  
 ให้อธิบดีมีอ้านาจวางระเบียบในการปฏิบัติการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 
(๗) (๘) และ (๙) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ  
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
ให้ผู้รับอนุญาตหรือผูซ้ึ่ง เกี่ยวข้องอ้านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
สมควร 

 



มาตรา 108 

      ในการปฏิบตัหิน้าที่ตาม
พระราชก าหนดนี้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้อง แสดงบตัร
ประจ าตัวตอ่ผู้รับอนุญาต
หรือผู้ซึ่งเกีย่วข้องบตัร
ประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ให้เปน็ไปตามแบบทีร่ัฐมนตรี
ประกาศก าหนด 



แบบบตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท ี ่ 



มาตรา 109 
 ในการปฏิบัติการตามพระราชก าหนดนี้ให้พนกังานเจ้าหนา้ที่เปน็
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  

 เพื่อประโยชน์ในการจับกุมผู้กระท าความผิดตามพระราชก าหนด
นี้ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตาม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

    มาตรา 2 (16) ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 
 เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอ้านาจและหน้าที่รกัษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน  ให้รวมทั งพศัดี  เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร  กรมเจ้าท่า  
พนักงานตรวจคนเข้าเมือง  และเจ้าพนักงานอื่น ๆ  ในเมื่อท าการอันเกี่ยวกบัการ
จับกุมปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายซึ่งตนมีหน้าที่ตอ้งจับกมุหรือปราบปราม 



มาตรา 162 

 (1) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนกังานเจ้าหน้าที่ที่ออกตาม 
มาตรา ๑๐๒ (๑) หรือ 
 (2) ไมป่ฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหนา้ที่ตามมาตรา ๑๐๒ (๔) 
มาตรา ๑๐๕ (๒) หรือ 
 (3) ไม่อ านวยความสะดวกแกพ่นกังานเจ้าหนา้ที่ตามมาตรา ๑๐๒ 
วรรคห้า หรือ 
 (4) ฝ่าฝืนค าสั่งคณะกรรมการมาตรการทางปกครองตามมาตรา 
๑๑๓ (๒) หรือ (๕)  
 ต้องระวางโทษปรับตัง้แต่ หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท  
 ในกรณีผู้กระท้าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล ต้องระวางโทษ
ปรับตั้งแต ่หนึ่งแสนบาทถึงหนึง่ล้านบาท  
  



ขอบคุณครบั/ค่ะ  


