
การขึ�นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี�ยงสัตว์นํ�า 
 

“การเพาะเลี�ยงสัตว์นํ�า” หมายถึงว่า การเลี�ยงสัตวน์ํ� า 
หรือการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ�า ทั�งโดยวิธีธรรมชาติ หรือ วิธีการผสม
เทียม หรือวธิีอื"นใด ทั�งนี� ไม่วา่จะเป็นการกระทาํในช่วงหนึ"งช่วง
ใดของวงจรชีวติสตัวน์ํ� า นั�น และใหห้มายความรวมถึงการจดัทาํ
บ่อเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ� าดว้ย 

 

ประเภทของผู้ประกอบการเพาะเลี�ยงสัตว์นํ�า 
 

 .  ผู้เพาะเลี�ยงสัตว์นํ�า (ทบ .) 
 1.1  ประเภท โรงเพาะฟัก และอนุบาล 

การเพาะเลี� ยงสัตว์นํ� า ตั� งแต่วยัอ่อนจนถึงขนาดที"
ตอ้งการใน บริเวณพื�นดิน หรือแหล่งนํ� า โดยมีการควบคุมดูแล 
ซึ" งจะมีการให้อาหารหรือไม่ก็ได้ โดยหลักการแล้ว การ
เพาะเลี�ยงสัตวน์ํ� าจะตอ้งครอบครองพื�นที"จาํนวนหนึ" ง โดยไม่
คาํนึงถึงกรรมสิทธิ1 ใน การครอบครองแต่อย่างใด 

  .(  ประเภท ฟาร์มเลี�ยงสัตว์นํ�า 
การเลี� ยงสัตว์นํ� า หมายถึง การทาํให้สัตว์นํ� ามีการ

เจริญเติบโต เพิ"มขนาดนํ�าหนกัใหไ้ดต้ามเป้าหมาย การเพาะพนัธุ์
สัตว์นํ� า  หมายถึง การขยายพันธุ์ เ พิ"มจํานวนสัตว์นํ� าตาม
วตัถุประสงค์ เป็นอาหาร เป็นสินค้า เป็นสัตว์เลี� ยงช่วยกาํจัด
แมลง และวชัพืช ช่วยกาํจดัของเสียและสิ"งปฏิกูล เป็นเกมกีฬา 
เป็นวสัดุตวัอยา่งในการศึกษา ตวัอยา่งเช่น 

1. เลี�ยงสตัวน์ํ� าในบ่อดิน 
2. เลี�ยงสตัวน์ํ� าในบ่อซีเมนต ์
3. เลี�ยงสตัวน์ํ� าในกระชงั/ในคอก 
4. เลี�ยงสตัวน์ํ� าแบบอื"นๆ เช่น แปลงหอย ตูก้ระจก ฯลฯ 

 

(.  ผู้ประกอบการธุรกจิที-เกี-ยวข้องกบัการประมง (ทบ.() 
1. ประเภทโรงผลิตอาหารสตัวน์ํ� า 
2. ประเภทผูค้า้ปัจจยัการผลิตสัตวน์ํ� า 
3. ประเภท แพ พอ่คา้คนกลาง ผูร้วบรวมสัตวน์ํ� า 
4. ประเภทสถานประกอบการแปรรูปเบื�องตน้ 
5. ประเภทสถานประกอบการหอ้งเยน็ 
6. ประเภทสถานประกอบการแปรรูปพื�นเมือง 
7. ประเภทสถานประกอบการแปรสตัวน์ํ�าและผลิตภณัฑ ์
8. ประเภทผูน้าํเขา้ – ส่งออก 
9. ผูป้ระกอบการเกี"ยวกบัสตัวน์ํ�าอื"น ๆ 

 
เกษตรกรผู้เพาะเลี�ยงสัตว์นํ�าที-มีความประสงค์จะ 

ขึ�นทะเบียนเกษตรกรตามคาํขอ แบบ ทบ.1และทบ ( 

ขอแบบ และยื-นคาํขอได้ที-ได้ที- 
 

1. สาํนกังานประมงจงัหวดัในเขตพื�นที" 
2. สาํนกังานประมงอาํเภอในเขตพื�นที" 
3. จุดรับขึ�นทะเบียนเกษตรกรตามกรมประมงกาํหนด 

 (กรณีสถานที" ที"ทาํการเพาะเลี� ยงสัตว์นํ� าคาบเกี"ยว
พื�นที"รับผิดชอบ ตั�งแต่สองเขตพื�นที"ขึ�นไป สามารถขึ�นพื�นที"ใด
พื�นที"หนึ"งเพยีงก็ไดเ้พียงหนึ"งทอ้งที") 
 

ผู้ที-สามารถขอขึ�นทะเบียนเกษตรกรได้ 
 

1. ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งมี สัญชาติไทย 
2. ในกรณีที"เป็นนิติบุคคล (เช่น หจก. บริษทั) ต้องเป็น 

นิติบุคคลที"จดทะเบียนในประเทศไทย 
 

เกษตรกรผู้เพาะเลี�ยงสัตว์นํ�ายื-นคาํขอ แบบ ทบ.  
 

และเอกสารหลกัฐานประกอบการยื"นขอดงันี�  
J. กรณีเป็น บุคคลธรรมดา ใหแ้นบ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
K. กรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบ 
 K.J สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 K.K สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของกรรมการ  

ผูจ้ดัการ หุน้ส่วนผูจ้ดัการ หรือผูแ้ทนอื"นใดของนิติ
บุคคล นั�น 
L. กรณี มอบอาํนาจ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของ ผูย้ื"นคาํ
ขอและหนังสือมอบอาํนาจให้ผูย้ื"นคาํขอ ในกรณีที"เกษตรกรผู้
เพาะเลี�ยงสตัวน์ํ� ามิไดเ้ป็นผูม้ายื"นคาํขอดว้ยตนเอง 
M. สาํเนาเอกสารสิทธิในที"ดิน 

M.J ในกรณีเกษตรกรเป็นเจา้ของที"ดิน ไดแ้ก่ 
 * โฉนดที"ดิน * น.ส. L หรือ น.ส.L ก * สปก.-M-QJ* สคJ 
 * กสน.R ( กรณีที"อยู่ในเขตอุตสาหกรรม ) 
 * พ.ส. KL ( กรณีอยูใ่นพื�นที"ป่าสงวน ) 
 * ส.ท.ก. ( กรณีสิทธิทาํกินอยูใ่นเขตพื�นที"ป่าสงวน ) 
 * เอกสารอื"น ๆ ที"แสดงการมีสิทธิในที"ดิน เช่น สญัญาเช่า 
   * กระชัง หนังสือรับรองจาก ส่วนปกครองส่วน
ทอ้งถิ"น (อบต.เทศบาล)  
 * กรณีที"เกษตรกรยื"นคาํขอแบบ ทบ.K  ใบอนุญาต
ผูป้ระกอบการ (ถา้มี) 
 



อายุ และการต่ออายุทะเบียนเกษตรกร 
 

• บตัรประจาํตวัเกษตรกรผูเ้พาะเลี�ยงสัตวน์ํ� า จะมีอายุ 2 ปี
นบัจากวนัที"ออกให ้

•  ต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผูเ้พาะเลี� ยงสัตวน์ํ� า ภายใน 30 
วนัก่อนหมดอาย ุโดยตอ้งแนบบตัรใบเดิม และหลกัฐานที"
แสดงว่า มีการประกอบการเพาะเลี�ยงสัตวน์ํ� าอย่างต่อเนื"อง 
(ยงัทาํกิจการอยู)่ เช่น ใบเสร็จ รูปถ่าย ใบเคลื"อนยา้ยสตัวน์ํ�า 

 

การสิ�นสภาพของผู้ประกอบการด้านการประมง 
 

• การสิ�นสภาพโดยหมดอายขุองทะเบียนฟาร์ม 
•  เกษตรกรผูเ้พาะเลี�ยงสัตวน์ํ� าแจง้ขอ้มูลหรือหลกัฐานเป็น

เทจ็โดยเจตนา 
•  เมื"อปรากฏว่าเกษตรกรผูเ้พาะเลี�ยงสัตวน์ํ� าไม่ยนิยอมโดย

ไม่มีเหตุอนัสมควรให้เจ้าหน้าที"ของกรมประมงเข้าไป
ตรวจฟาร์มเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ�าในระหวา่งเวลาราชการ 

 

ข้อกาํหนดในการพจิารณาอนุญาตเลี�ยงปลาในกระชัง 
 

 . สถานที-ตั�งกระชังปลา 
J.L  ผูป้ระกอบการตอ้งจดัตั�งกระชงัปลาระหว่างกลุ่ม

กระชงัแต่ละรายมีระยะห่างไม่นอ้ยกว่า L.QQ เมตร 
 J.M  กระชัง
ปลามีระยะห่างจาก
ขอบฝั"งตลิ"งไม่เกิน J 
ใน L ส่วนของความ
กวา้งลาํนํ�า 
 

 2.  ลกัษณะของกระชัง 
 K.J  ตัวกระชังต้องทําด้วยอวนหรือวัสดุอื"นใดที" มี
ลกัษณะ และคุณสมบตัิเช่นเดียวกบัอวนและเมื"อนํ� าลงตํ"าสุดก้น
กระชงัตอ้งลอยสูงกว่าพื�นนํ�า 

2.2 การปักเสายดึตวักระชงั ตอ้งปักห่างกนัไม่นอ้ยกว่า 
L.QQ เมตร และหา้มผกูยดึกระชงักบัขอบฝั"ง 

2.3  หา้มสร้างที"พกัอาศยัหรือพื�นแผน่ทบึบนกระชงั 
 2.4  ต้องติดตั�งธงสีแดงและไฟสัญญาณเป็นระยะ
โดยรอบ 
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