
 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกรมประมง 
เร่ือง  กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม   

(กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช  Procambarus  clarkii  หรือ  Cherax  spp.)  ต้องปฏิบัติ  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๘  (๑)  และ  (๗)  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑  วรรคหน่ึง  ของประกาศกรมประมง  เร่ือง  กําหนดให้ผู้
ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม  (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช  Procambarus  clarkii  หรือ  Cherax  spp.)  
ต้องปฏิบัติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน   

“ให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม  (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช  Procambarus  clarkii  
หรือ  Cherax  spp.)  อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ต้องแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําดังกล่าว
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดแต่ละจังหวัดประกาศ
กําหนดพื้นที่ให้เป็นเขตเพาะเล้ียงสัตว์น้ําควบคุม  ตามคําขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําควบคุม  แนบท้ายประกาศนี้   

กรณีเป็นผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม  (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช  Procambarus  
clarkii  หรือ  Cherax  spp.)  ภายหลังจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ต้องแจ้งการประกอบกิจการการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ําดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนจะดําเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  ตามคําขอแจ้ง
ข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม  แนบท้ายประกาศน้ี” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓  (๑)  และ  (๓)  ของประกาศกรมประมง  เร่ือง  กําหนดให้
ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม  (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช  Procambarus  clarkii  หรือ  
Cherax  spp.)  ต้องปฏิบัติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“(๑)  กรณีการเลี้ยงในบ่อดิน  บ่อปูแผ่นพลาสติก  หรือนาข้าว  ต้องดําเนินการจัดทําที่ก้ัน 
บริเวณขอบบ่อโดยรอบ  โดยจัดวางเป็นแนวเอียงเข้าหาบ่อ  และมีความสูงตามแนวดิ่งไม่น้อยกว่า  ๔๐  เซนติเมตร  
เพื่อป้องกันการหลุดรอดของกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิชออกไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก 

(๓) กรณีการเลี้ยงในภาชนะที่ใช้เลี้ยงอื่น ๆ  เช่น  ตู้กระจก  กล่อง  ลังพลาสติก  กาละมัง  ถัง  เป็นต้น  
ต้องมีที่ปิดมิดชิดสามารถป้องกันการหลุดรอดของกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิชออกไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก” 



 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุมและหนังสือ
รับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํ าควบคุม  แนบท้ายประกาศกรมประมง   
เร่ือง  กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม  (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช  Procambarus  clarkii  
หรือ  Cherax  spp.)  ต้องปฏิบัติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้คําขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการ 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุมและหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม  
แนบท้ายประกาศนี้แทน 

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 



เลขท่ีคําขอ.......................... 
วันท่ี.................................... 
ลงชื่อ......................................ผู้รับคําขอ
(............................................................) 

คําขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเล้ียงสตัว์น้ําควบคุม 
(กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) 

เขียนที่.................................................. 
วันที่ ..........เดือน................................พ.ศ. .................. 

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ) .................................................................................................... 
    1.1 บุคคลธรรมดา เลขประจําตัวประชาชน        

อายุ............ปี เช้ือชาติ....................สัญชาติ.......................อยู่บ้านเลขที่............................................หมู่ที่............................ 
ช่ือบ้าน/หมู่บ้าน...............................................ถนน...............................................ตรอก/ซอย.............................................. 
ตําบล........................................................อําเภอ.............................................จังหวัด........................................................... 
รหัสไปรษณีย์.................... หมายเลขโทรศพัท์.............................โทรสาร..........................โทรศัพท์เคลือ่นที่.......................  
E-mail :………………..………..........................................................................… 

1.2 นิติบุคคลประเภท.........................................ทะเบียนเลขที่     
สํานักงานใหญต้ั่งอยู่เลขที่.........................หมู่ที่.....................................ช่ือบ้าน/หมู่บ้าน...................................................... 
ถนน...............................................ตรอก/ซอย..................................................ตําบล.......................................................... 
อําเภอ..................................................จังหวัด..................................................................รหัสไปรษณีย์............................... 
หมายเลขโทรศัพท์......................................... โทรสาร..........................................โทรศัพท์เคลื่อนที่..................................... 
E-mail :………………..………..........................................................................… 
               1.3 เลขทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม ( เลข 10 หลัก) (ถ้ามี)  
 2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือ           
กุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ดังน้ี 

2.1 สถานที่ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม ต้ังอยู่เลขที่...................หมู่ที่................................... 
ช่ือบ้าน/หมู่บ้าน...............................................ถนน...............................................ตรอก/ซอย.............................................. 
ตําบล........................................................อําเภอ.............................................จังหวัด........................................................... 
รหัสไปรษณีย์.................... หมายเลขโทรศพัท์........................... โทรสาร........................... โทรศัพท์เคลื่อนที่...................... 
E-mail :………………..………..........................................................................… 

2.2 ประเภทการเลี้ยง 
ประเภท จํานวน 

(บ่อ/แปลง/
อ่ืน ๆ) 

พ้ืนที่ 
(ไร่/ตรม./ 
ลบ.ม.) 

ชนิดกุ้งก้ามแดง 
หรือกุ้งเครย์ฟิช 

จํานวน 
(ตัว) 

วันที่ปล่อย 
(ระบุ วัน เดือน 

พ.ศ.) 

ระยะเวลาการเลี้ยง 
(ระบุ เดือน วัน) 

บ่อดิน      ………เดือน.........วัน
      ………เดือน.........วัน
บ่อคอนกรีต      ………เดือน.........วัน
      ………เดือน.........วัน
นาข้าว      ………เดือน.........วัน
      ………เดือน.........วัน
อ่ืน ๆ .........      ………เดือน.........วัน
      ………เดือน.........วัน
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
              (ลงช่ือ) ............................................................. ผู้แจง้
                                (............................................................) 



(สําหรบัเจ้าหน้าที่)

ใบรบัคําขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ําควบคุม 
(กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.)

 
เลขที่........................................................ 
วันที่.................................................................................... 
หน่วยงานผู้รับคําขอ................................................................................................. 
 
ชื่อผู้ยื่นคําขอ............................................................................................................ 
ได้ยื่นคําขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม  
(กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) 
สถานที่ประกอบกิจการตั้งอยู่เลขที่............................................หมู่ที่...................... 
ชื่อบ้าน/หมู่บ้าน....................................................................................................... 
แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ................................................... 
จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย์................................. 
หมายเลขโทรศัพท์.....................................โทรสาร.................................................. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่.........................................E-mail:……….………………………………… 
 

              
                         ลงชื่อ...................................................................ผู้รับคําขอ 
                              (...................................................................)  
                      ตําแหน่ง................................................................... 
 

 
(สําหรบัผู้ยื่นคาํขอ) 

 
ใบรบัคําขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ําควบคุม 

(กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) 
 

เลขที่........................................................ 
วันที่.................................................................................... 
หน่วยงานผู้รับคําขอ................................................................................................. 
 
ชื่อผู้ยื่นคําขอ............................................................................................................ 
ได้ยื่นคําขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม  
(กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) 
สถานที่ประกอบกิจการตั้งอยู่เลขที่............................................หมู่ที่...................... 
ชื่อบ้าน/หมู่บ้าน....................................................................................................... 
แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ................................................... 
จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย์................................. 
หมายเลขโทรศัพท์.....................................โทรสาร.................................................. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่.........................................E-mail:……….………………………………… 
 

              
                         ลงชื่อ...................................................................ผู้รับคําขอ 
                              (...................................................................)  
                      ตําแหน่ง................................................................... 
 

 



 

 

          เลขที่...........................  

หนังสือรบัรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเล้ียงสตัว์น้ําควบคมุ  
(กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครยฟ์ิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) 

 

หนังสือรับรองฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า............................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน/นิติบุคคล  

ได้มาแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช (Procambarus clarkii 
หรือ Cherax spp.) 

เมื่อวันที่  ...................เดือน..............................พ.ศ..................... 

 

 ลงช่ือ.........................................................................พนักงานเจ้าหน้าที่ 
  (...................................................................) 
  ตําแหน่ง..................................................... 

           วันที่.............เดือน...........................พ.ศ. ........... 
  
 


